
 

Diarieföring och ärendefördelning 

vid Stockholms universitet 

 

Allmänna handlingar ska diarieföras. Undantag får göras för handlingar av uppenbart ringa betydelse 

för verksamheten (t.ex. inbjudningar, diverse förfrågningar). Undantag får även göras för handlingar 

för vilken sekretess inte gäller, om de hålls ordnade på sådant sätt att det utan svårighet kan 

fastställas om en handling har kommit in eller upprättats (t.ex. fakturor och handlingar i 

personalärenden av rutinkaraktär). Syftet med diarieföring är bl.a. att garantera allmänheten rätten 

att ta del av allmänna handlingar. 

Diarieföringen innebär att dokumenten i ett ärende hålls ihop och tilldelas ett gemensamt 

löpnummer. Detta diarienummer gäller inte bara den första handlingen i ett ärende utan även alla in- 

och utgående handlingar som följer därefter. 

Vid universitetsförvaltningen finns två registratorer, en för personalärenden och en för övriga 

universitetsgemensamma ärenden. Vidare finns vid varje institution/motsv. någon eller några som 

ansvarar för diarieföringen. 

Diarieföring ska ske utan dröjsmål. Detta innebär att registrering bör ske samma dag som 

handlingen kommit in eller upprättats. En tjänsteman som har fått en handling ställd direkt till sig 

måste därför se till att handlingen omgående lämnas till registrator/motsv. för diarieföring. 

Följande uppgifter ska registreras och framgå av diariet: 

1. Datum då handlingen kom in eller upprättades, 

2. diarienummer eller annan beteckning som åsatts handlingen, 

3. i förekommande fall från vem handlingen har kommit in eller till vem den har expedierats, 

4. i korthet vad handlingen rör. 

Om det behövs av sekretesskäl ska uppgift enligt 3 och/eller 4 utelämnas eller särskiljas för att diariet 
i övrigt ska kunna vara öppet för allmänheten. Vid osäkerhet, kontakta juristfunktionen vid 
Ledningskansliet. 

Hur går diarieföring och fördelning av ärenden till vid Stockholms universitet? 

Institutionernas post går direkt till institutionerna, övrigt går till universitetsförvaltningens 

registratorer. Ärendena på institutionerna fördelas på det sätt som respektive institution beslutar. 

Registratorerna/motsv. sorterar inkommande post. Feladresserad och ofullständigt adresserad post 

vidarebefordras eller återsänds. Viss reklam o.d. slängs. Handlingar som inte ska diarieföras 

vidarebefordras till vederbörande adressat/handläggare. Övriga allmänna handlingar diarieförs. 



Inkommande handlingar stämplas med ankomstdatum och doss- och dnr noteras på handlingen. 

Tillkommande handlingar i ett redan diariefört ärende, t.ex. utskickad remiss och inkommet yttrande, 

registreras på det ursprungliga numret.  

Observera att om en handling felaktigt har sänts till Stockholms universitet ska universitetet enligt 

lag vidarebefordra handlingen till rätt adressat (se avsnitt om myndigheters serviceskyldighet). Detta 

gäller både om den har felaktigt adresserats till Stockholms universitet eller om den är adresserad till 

annan men ändå har sänts till universitetet. Det kan även finnas skäl att kontakta vederbörande och 

upplysa om det inträffade. 

Efter diarieföringen fördelas rutinärenden på handläggarna. Sedan ansvarig handläggares namn 

antecknats på handlingen och i diariet lämnas originalet till handläggaren. Övriga ärenden går 

förvaltningschefen igenom vid den s.k. postöppningen och fördelar ärendena på 

enheterna/tjänstemännen.  

Registrator ska alltid underrättas om/när ett ärende får en ny ansvarig handläggare.  

Vissa inkomna handlingar, t.ex. information från utomstående myndigheter, kräver ingen annan 

åtgärd än att en kopia tas för någons kännedom. Registrator/motsv. antecknar på handlingen 

vem/vilka som ska ha en kopia som information eller för att vidta åtgärder samt arkiverar originalet. 

Ibland sänds sådana handlingar direkt till en handläggare. Han eller hon noterar då på originalet 

vem/vilka som eventuellt fått kopior och lämnar originalet till registrator/motsv. för arkivering med 

tjänsteanteckning ”Ad acta” eller ”Till handlingarna” samt datum och signatur. 

Sekretess 

Sekretessbelagda handlingar måste diarieföras, annars kan man inte sekretessbelägga uppgifter i 

handlingen. Registrator ansvarar i samråd med juristfunktionen för frågor rörande sekretess. 

Ärendeförteckning 

Många handläggare vid universitetet har säkert kontaktats av chefsarkivarien och/eller registrator 

om den s.k. ”JK-listan” eller ”balanslistan”.  

Enligt myndighetsförordningen ska myndigheter senast den 1 mars varje år lämna en förteckning till 

Justitiekanslern (JK) över de ärenden som kommit in till myndigheten före den 1 juli året innan men 

som inte avgjorts vid årets utgång (se myndighetsförordningen 29 §). Detta ansvar ligger vid 

Stockholms universitet på arkivfunktionen.  

Det är ytterst viktigt att ansvarig handläggare ser till att avsluta ett ärende då beslut i ärendet har 

fattats och se till att sända samtliga originalhandlingar tillbaks till registrator.  

 

 


