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1. Syfte 

Detta dokument beskriver om hur e-post, chatt och telefoni ska hanteras inom Umeå 
kommun. 

1.1 Målgrupp 
Målgruppen för detta dokument är samtliga medarbetare inom Umeå kommun. 

1.2 Avgränsning 
Dokumentet gäller inte de bolag inom Umeå kommun som har egna fastställda regler och 
instruktioner inom detta område.  

2. Instruktioner för telefoni och e-post  

2.1 Telefoni (fast telefon och mobiltelefon) 
• Alla verksamheter ska kunna nås med telefon (fast eller mobil) under kontorstid.  

• I Umeå kommun ska i normalfallet inga särskilda telefontider gälla.  

• Om verksamheten kräver särskilda telefontider ska detta tydligt framgå till medborgarna.  

• Alla svar på telefon ska inledas med en upplysning om var man har kommit i Umeå 
kommun och namnet på den som svarar.  

• Den interna telefonkatalogen som nås via Intranätet ska användas för att växeln ska kunna 
ge god service till medborgarna vid frånvaro. Varje telefoninnehavare ansvarar för att 
korrekt användarinformation finns under ”utökad information” och att ”Aktiviteter” används 
vid frånvaro.  

• Den som tar emot ett samtal är ägare av det och hanterar samtalet på bästa sätt. Samtal 
som inte berör det egna verksamhetsområdet får inte kopplas vidare till annan 
befattningshavare eller åter till växeln utan att man gjort sig medveten om att man inte kan 
svara på medborgarens fråga.  

2.1.2 Röstbrevlåda  

Automatsvar i tjänstemobil eller röstbrevlåda ska som minimum innehålla följande 
upplysning: ”Du har kommit till namn, titel, verksamhet, var vänlig och lämna ett 
meddelande.” Alla meddelanden som kommit till röstbrevlådan ska besvaras senast inom tre 
arbetsdagar. 

2.2 Besvara E-post samt avsändare  
E-post som inkommer både från externa och interna adresser ska besvaras skyndsamt, dock 
senast inom tre arbetsdagar1. Med besvaras avses att avsändaren ska få en återkoppling i 

 

1 Förvaltningslagen, som bl.a. styr myndigheternas serviceskyldighet säger att myndigheten ska ”utan onödigt 
dröjsmål” (vilket inte är det samma som omgående) lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan 
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form av svar, hänvisning eller mottagningserkännande. Möteskallelser via Outlook ska 
besvaras senast inom tre arbetsdagar, om det inte är så att mötesarrangören har angett ett 
sista svarsdatum. En tydlig avsändare (signatur) och autosvar i dina mejl ger bättre 
tillgänglighet och kvalitet. Invånare och andra kommunen samverkar med ska få tydliga och 
korrekta uppgifter om dig som är medarbetare och skickar mejl från Umeå kommun. Du ska 
konsekvent använda en mejlavsändare utformad enligt kommunens grafiska profil. Det ger 
ett enhetligt och förtroendegivande intryck och du visar tydligt att du företräder kommunen. 
Det underlättar för mottagare att medarbetares mejlavsändare/kontaktuppgifter och 
autosvar är utformade och uppställda på samma sätt. Följ mallar och instruktioner för 
mejlavsändare och autosvar: www.intranet.umea.se/mejlavsandare. 

2.3 Anpassningar  
Lokala anpassningar till de särskilda instruktionerna i avsnitt 2 kan behöva göras inom 
respektive verksamhet utifrån dess särskilda förutsättningar.  

Serviceskyldigheten i förvaltningslagen är inte oinskränkt. Hjälp till den enskilde ska lämnas i 
den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp 
och myndighetens verksamhet. Myndigheten kan anpassa servicenivån till sina 
arbetsförhållanden och resurser. Myndigheten får göra allmänna lämplighetsbedömningar. 
Inskränkningar måste naturligtvis kunna motiveras. 

3. Offentlighetsprincipen – gäller för e-post och chatt 

I Sverige har medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar hos kommunen och andra 
myndigheter. Den del av offentlighetsprincipen som rör handlingars offentlighet är fastlagd i 
tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. Offentlighetsprincipen gäller också för 
e-post och chattmeddelanden i exempelvis Teams. 

En allmän handling är antingen 

- offentlig och vem som helst kan ta del av den, 
- sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

 
Delar av en handling kan vara sekretessbelagd även om inte hela handlingen är det. 

Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga. 

Alla, som tar emot eller skickar e-post eller som upprättar olika handlingar i tjänsten, ska ha 
kunskap om och följa de regler som finns i tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen och 
offentlighets- och sekretesslagen. 

Varje medarbetare som tar emot eller upprättar en handling i tjänsten måste först avgöra 
om innehållet är av sådan art att handlingen är allmän eller inte, och i nästa steg om den är 
offentlig eller om den innehåller sekretessbelagd information.  

 

tillvarata sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den 
enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.”. 
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Sekretessbelagda handlingar ska alltid registreras (i praktiken diarieföras). Särskilda 
hanteringskrav gäller också för sekretesskyddad information, se mer om detta i avsnitt 8 
nedan. 

Hur en handling kommer till kommunen, hur eller var den skapas eller förvaras, saknar 
betydelse när man gör bedömningen av om handlingen omfattas av sekretess.  

Allmän handling och diarieföring 

Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den är inkommen till eller 
upprättad hos, kommunen. Inkorgens register över inkomna e-postmeddelanden räknas 
också som allmän handling. 

Ett e-postmeddelande eller ett chattmeddelande kan alltså vara allmän även om den inte 
har diarieförts. Att diarieföra är ett sätt att ordna och hålla ordning på handlingar. 

4. E-post och diarieföring 

Huvudregel för diarieföring 

Alla handlingar, som kommer in och går ut som elektronisk post, där någon förväntar sig 
eller kräver någon form av åtgärd (handläggning, utredning, svar med mera) ska enligt 
regelverket diarieföras. Eftersom vi använder e-posten till att kommunicera en mängd 
information och handlingar av olika vikt är det ibland en bedömningsfråga vad som ska 
diarieföras eller inte. 

Information som är sekretessbelagd ska alltid diarieföras och den paragraf i offentlighets- 
och sekretesslagen som man stöder sig på ska anges. 

Diarieföringen innebär att e-posten med eventuella bilagor blir åtkomlig, sökbar och 
dessutom sparas på ett gemensamt ställe som alla kan komma åt. Om någon begär att få 
tillgång till en handling måste det vara enkelt att hitta en handling och att lämna ut den.   

 

Exempel på handlingar som SKA diarieföras 

• Bidragsansökningar, remisser, yttranden, skrivelser som kräver handläggning 
• Beslut/svar på skrivelser, remisser, yttranden 
• Övriga inkommande eller utgående handlingar som kräver handläggning. 
• Interna och externa enkäter och svar (gäller även internt mellan förvaltningar) – kan 

samlas årsvis i ett dnr 
• Handlingar som berörs av sekretess ska alltid diarieföras. 
• Utredningar 
• Projekt med projektbeskrivning, delrapporter och slutrapporter 

 
Undantag från huvudregeln om diarieföring kan göras för handlingar som är av mindre vikt 
eller handlingar som kan ordnas på något annat sätt än via diarieföring 
 

Exempel på handlingar som INTE behöver diarieföras: 

• Kallelser/föredragningslistor (undantaget är kallelser/föredragningslistor till 
nämnd/styrelse eller facklig samverkan som bör bevaras). 
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• Enklare förfrågningar från allmänhet som direkt kan besvaras utan egentlig 
handläggning. 

• Handlingar som endast inkommit för kännedom. 
• Inkomna handlingar som inte rör kommunens verksamhet. 
• Reklam. 
• Handling som inte är allmän, exempelvis: 

o   Utkast till beslut eller skrivelser som skickas till en annan myndighet eller 
enskild för synpunkter blir inte allmän handling vare sig hos avsändare eller 
mottagare. Observera att remisser som är färdigställda handlingar och som 
expedieras för synpunkter blir allmänna handlingar. 

o   Arbetsmaterial, det vill säga handlingar som inte har expedierats och/eller 
färdigställts. 

o   Minnesanteckningar och interna meddelanden som inte tillför ett ärende 
nya sakuppgifter. Gäller inte minnesanteckningar som ersätter protokoll 

5.  Öppna och besvara e-post 

En kommunövergripande regel är att vi ska svara på e-post och kalenderinbokningar inom 
maximalt tre arbetsdagar.  

Var och en som sänder eller tar emot e-post ska göra en bedömning:  

• Är det jag fått eller sänt en allmän handling (som jag ska registrera)? 
• Ska det jag har sänt eller fått registreras antingen i diariet = diarieföra, eller ska jag 

registrera det på något annat sätt? 
 
Du ska hantera det som kommer i din brevlåda på samma sätt som vanliga brev eller fax, det 
vill säga utan dröjsmål, och avgöra om en handling är allmän eller inte och agera därefter. Du 
ansvarar för att vidarebefordra de allmänna handlingar som ska registreras till registrator 
som e-post eller som en pappersutskrift om du själv inte har tillgång till diariesystem, se 
också särskilda hanteringskrav i avsnitt 8. Myndigheten har en skyldighet att ha åtkomst till 
inkommande post till myndigheten. Detta innebär att du måste läsa din e-post med vissa 
intervall för att myndigheten ska kunna uppfylla kraven i tryckfrihetsordningen.  

5.1 Frånvaro 
Innan du går på semester eller annan ledighet ska du i samråd med närmaste chef vidta 
åtgärder för att säkerställa att myndigheten kan få åtkomst till innehållet i din e-post under 
din frånvaro. Detta kan, om du själv inte bevakar din inkorg under ledigheten, ske t.ex. 
genom att inkommande e-post vidarebefordras till en kollega eller att en kollega får 
behörighet till din inkorg. Detta kan ske genom att du lämnar fullmakt, likt du gör med fysisk 
post, till någon annan att kontrollera innehållet i inkorgen. Kom ihåg att offentlighets- och 
sekretesslagen gäller och att vem som helst inte kan få/ska ges åtkomst till e-posten 
(sekretessgränserna måste upprätthållas). Om du inte själv bevakar din brevlåda ska du 
lägga in ett svarsmeddelande där det framgår att du inte är på plats och information om vem 
som e-postmeddelandet vidarebefordras till. 
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6.  Vad gör jag om någon vill se min e-postlista eller min e-post? 

Din e-postlista är en allmän handling. Alla dina brev som finns i din e-postlista behöver 
däremot inte vara allmänna handlingar.  

De viktigaste undantagen är inom myndigheten (nämnden) avsända/mottagna interna e-
postmeddelanden (som inte ingår i den slutliga behandlingen av ett ärende), facklig post 
eller annan post som skickas till anställda i egenskap av innehavare av annan ställning och 
privat post, även om den skickats till kommunen. 

7.  Att vägra lämna ut e-postmeddelande eller e-postlista 

Om någon begär att få ut ett e-postmeddelande eller en bifogad handling/handling som du 
bedömer inte är offentlig, ska du vända dig till den person inom din verksamhet som har rätt 
(via beslutad delegation) att vägra lämna ut en allmän handling. Vid osäkerhet, kontakta din 
närmaste chef. 

8.  Sekretesskyddad information och personuppgifter i e-post 

För information om hur sekretesskyddad information och personuppgifter får hanteras i e-post 
och chatt se avsnitten A3 och A4 i riktlinjer för informationssäkerhet. 
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