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Inledning 

I de här anvisningarna beskrivs med exempel hur du hanterar ärenden som förvaltningschefen 

behöver fatta beslut i. Det kan gälla enklare ärenden som t.ex. ändring av avdelningens namn, 

undertecknande av ansökan, eller mer omfattande ärenden som rör upphandling och avtal med 

externa parter, men även interna beslut som endast rör den interna organisationen vid SU.  

Under beredningen av ett beslutsärende ska berörda parter ha haft möjlighet att lämna syn-

punkter och ev. MBL-förhandling måste ha gjorts. 

 

Beslutsunderlagen ska vara korrekta, kompletta och diarieförda när de lämnas in. Försätts-

bladet, som alltid ska finnas med, ska vara undertecknat av avdelningschefen, som därigenom 

intygar att ärendet är klart för beslut. 
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1. Beredning av ärende för beslut 
 

1.1  Försättsblad 
 

När ett ärende är färdigberett och klart för beslut ska föredraganden/handläggaren anmäla 

ärendet till förvaltningschefen genom att skriva ett försättsblad med ärendemening och 

beslutsformulering. Se exempel 1 och 2 nedan. 

 

I försättsbladet ska föredraganden ge en tillräckligt utförlig kommentar så att förvaltnings-

chefen kan fatta beslut i ärendet. Försättsbladet ska innehålla bakgrund, en beskrivning om 

vad som föranleder beslutet, hur beredningen har gått till och vilka som har deltagit i 

beredningen. I ärenden som måste MBL-förhandlas ska det framgå när detta skett samt om 

meningsskiljaktigheter funnits. 

 

Försättsbladet ska inte diarieföras eller arkiveras. Försättsbladet ersätter den föredragning som 

handläggaren tidigare höll muntligt.  

 

Exempel 1: Försättsblad 

 
 

 

Avdelningschefen ska 

underteckna försättsbladet, 

som därigenom intygar att 

ärendet är klart för beslut. 

Om brister i underlaget 

upptäcks riskerar ärendet att 

lyftas och får då avgöras vid 

ett senare beslutsmöte. 

Kommentaren ska ge kort 

bakgrund till ärendet, vad har 

hänt, varför beslut behöver 

tas, hur finansieringen ser ut, 

vem som har deltagit i 

beredningen etc. 

Försättsbladet ska 

dateras med 

beslutsdatum. 
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Exempel 2: Exempel på ärendemening och beslutsformulering för diarieförda beslut och 

handlingar. 

 
Delegation till Fysikum att genomföra 
direktupphandling och beställning av skärmskydd 
för artificiell optisk strålning (dnr SU 402-2.2.3-
0071-16). Föredragande: Ingrid Eriksson Berg, 
Ekonomiavdelningen. 

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild 

skrivelse. 

Delegation till Fysikum att genomföra 

direktupphandling och att teckna avtal av 

högspänningsmoduler (dnr SU-402-2.2.3-0101-

16). Föredragande: Ingrid Eriksson Berg, 

Ekonomiavdelningen. 

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild 

skrivelse. 

Genomförandebeslut samt tecknande av avtal 

avseende projektering och uppförande av 

skärmtak i anslutning till Edward Andersson 

växthus för Bergianska botaniska trädgårdens 

behov (dnr SU FV-2.9.3-1117-16). 

Föredragande: Olle Olsson, 

Fastighetsavdelningen. 

Förvaltningschefen beslutar att godkänna 

genomförandebeslut och att teckna avtal. 

Avtal mellan Statens fasighetsverk och 

Stockholms universitet angående Tarfala 

forskningsstation som disponeras av Institutionen 

för naturgeografi (dnr SU FV-2.9.1-3330-13). 

Föredragande: Jenny Angerstedt, 

Fastighetsavdelningen. 

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal. 

  

Beslut om att teckna tilläggshyresavtal mellan 

Stockholms universitet och HÖRS AB (dnr SU 

FV-3.0.1- 0750-12). Föredragande: Linda 

Sjöborg, Fastighetsavdelningen. 

Förvaltningschefen beslutar att teckna 

tilläggshyresavtal. 

Namnbyte av Avdelningen för forskningsservice 

(dnr SU FV-1.1.2-1058-16 ). Föredragande: 

Ulrika Bjare, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Förvaltningschefen beslutar att avdelningen 

ska heta Avdelningen för forskningsstöd, i 

engelsk översättning Research Support 

Office. 

Uppsägning av uppdrag för diskretionär 

förvaltning av stiftelser med anknuten förvaltning 

hos Erik Penser Bank AB (dnr SU-FV-2.1.9-

1053-16 ). Föredragande: Anne Krantz 

Ekonomiavdelningen. 

Förvaltningschefen beslutar att avsluta den 

diskretionära förvaltningen hos Erik Penser 

Bank AB. 
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1.2  Övriga handlingar 

Till försättsbladet fogas sedan de handlingar i ärendet som är relevanta för beslutsfattandet. 

Det kan vara bilagor av olika slag, beslutsdokument eller avtal som ska undertecknas. Se 

exempel 3 nedan.  

 

Om undertecknandet ska ske på mer än ett ställe i dokumentet ska alla ställen markeras med 

märkflikar. Handläggaren ska i förekommande fall kontrasignera innan ärendet lämnas in till 

förvaltningschefen. 

 

Beslutsunderlagen ska vara diariefört centralt på Stockholms universitet, inte i lokala diarier.  

 

 

Exempel 3: Beslutsunderlag  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FC-besluten ska kontra-

signeras av handläggaren 

före inlämning. 

Handläggande 

tjänsteman, titel 

och avdelning. 

Diariefört beslut. 
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1.3  Ärenden utan diarienummer 

Till vissa ärenden finns kanske inga diarieförda underlag och inga dokument som kräver 

förvaltningschefens underskrift. Dessa anmäls i så fall genom att man endast lämnar in ett 

försättsblad med ärendemening och beslutsformulering samt bakgrund och kommentar 

(exempel 5 och 6). Då är försättsbladet det enda dokumentet som lämnas in. 

 

Exempel 5: Försättsblad för anmälan av ärenden som saknar diarieförda underlag 

 

 
 

 

 

Exempel 6: Ärendemening och beslutsformulering vid beslut utan diarienummer. 

 

Genomförande av kartläggning av förvaltningens 

totala utbildningsinsatser som erbjuds 

medarbetare. Föredragande: Marie Högström, 

Personalavdelningen. 

Förvaltningschefen beslutar att ge 

Personalavdelningen i uppdrag att leda och 

samordna en utredning om förvaltningens 

totala utbildningsinsatser för medarbetare.     

I uppdraget ingår kartläggning av 

utbildningsutbud och förslag på hur utbudet 

kan presenteras på web och andra sätt. 

Arbetet ska avrapporteras till 

förvaltningschefen senast den 30 september 

2016.  

Användning av lokal för externt 

samarrangemang. Föredragande: Linda 

Carlsson, Samverkansavdelningen. 

Förvaltningschefen beslutar att bevilja att 

lokal får användas för samarrangemang 

mellan Studentkåren och Dagens Nyheter 

under våren 2016. 

Anmälan av ansökan om IKEA Business kort för 
Housing Office, Fastighetsavdelningen. 
Föredragande: William Edwin, 

Fastighetsavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

Ändring av ingångarna på webbplatserna su.se 

och su.se/english. Föredragande: Linda 

Carlsson, Samverkansavdelningen. 

Förvaltningschefen beslutar att ingångarna 

Internt/Staff ändras till Bibliotek/Library på 

den svenska och engelskspråkiga 

webbplatsen samt Study with us ändras till 

Education på den engelskspråkiga 

webbplatsen. 

Ärendet har inget 

diarienummer eftersom 

det inte finns några 

diarieförda underlag. 
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2. Anmälan och inlämning av ärende för beslut 

Anmälan av ärendet ska göras senast tisdagar kl. 13.00 för beslut torsdagar samma vecka. 

 

Kompletta beslutsunderlag i en (1) originaluppsättning lämnas till receptionen i A-huset, plan 

3. 

 

Försättsblad och beslutsdokumentet samt ev. bilagor ska också skickas elektroniskt till 

förvaltningschefen på e-postadress fc@su.se. Ange tydligt i mailrubriken att det avser ett FC-

beslut och vilket ärende det gäller (exempel 8). Syftet med dessa elektroniska kopior är att 

chefsjuristen och planeringschefen ska kunna granska underlagen. 

 

Försättsbladet ska alltid vara i Word-format för att texten ska kunna kopieras och fogas till 

beslutsprotokollet. Filnamnen ska vara tydliga, ex. ”Försättsblad Verksamhetsplanen”. 

Beslutsdokument och ev. bilagor kan skickas som Word- eller PDF-filer. Avtal eller överens-

kommelser som finns i två exemplar behöver bara skickas in i ett inskannat exemplar.  
 

 

Exempel 8: Mail med komplett beslutsunderlag 

 

 

 
3.  Beslutsprotokoll  
Förvaltningschefen fattar beslut under beslutsmötet, där planeringschefen, chefsjuristen och 

förvaltningschefens assistent närvarar. När förvaltningschefen fattat beslut i enlighet med 

förslaget förs ärendet in i beslutsprotokollet. 

 

När beslutsprotokollet justerats, publiceras det på webben. 

  

 Tydlig rubrik i mailet. 

 Separat försättsblad i Word-format med 

tydligt filnamn samt beslutsdatum. 

 Beslutsunderlag samt bilagor samlade i 

separat fil. 

mailto:fc@su.se
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4. Utlämning och expediering 

Föredraganden får meddelande via e-post av protokollföraren när förvaltningschefen har fattat 

beslut. Originalhandlingarna finns då att hämta i hämtafacket på plan A3. 

 

Om ärendet lyfts meddelas föredragande om detta av förvaltningschefens assistent, 

chefsjuristen eller planeringschefen. Ärendet kräver då ytterligare beredning och får anmälas 

på nytt.  

 

Föredraganden är ansvarig för att expediera ärendet, delge berörda personer, skicka in ev. 

original och dylikt till diariet samt avsluta ärendet. 

 

5. Protokollsutdrag vid enklare beslutsärenden 
Vid enklare beslutärenden då förvaltningschefen inte undertecknar ett separat besluts-

dokument kan föredraganden vid behov göra ett utdrag ur beslutsprotokollet för att styrka 

beslutet, se exempel 7. Protokollsutdraget skriver föredragande under själv. 

 

Exempel 7: Protokollsutdrag 
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