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Hantering av inkommande post vid IKE
(Ersätter tidigare beslut IKE-2011-00450 daterat 110610)
Med anledning av den geografiska spridning som finns inom institutionen för klinisk och experimentell
medicin, IKE, är det inte praktiskt möjligt att införa en central postöppning för hela institutionen. Istället
ansvarar administrativ personal på respektive avdelning/enhet för posthanteringen (dvs postöppning,
ankomststämpling, sortering och i förekommande fall vidarebefordran till lKE:s registrator). Den post som
inkommer till lKE:s centrala kansli tas omhand av institutionens registratorer enligt samma rutin. För att
upprätthålla kvaliteten ansvarar prefekten för att berörda administratörer ges erforderlig tid och
utbildning för uppgiften. (Rektorsbeslut: Dnr UU-2009-00697 - bifogas).

När post anländer till avdelningen/enheten sorteras den av administratör.
>

Extern post* adresserad till UU/lnstitutionen/Avdelningen öppnas och ankomststämplas av
administratör på försändelsen. Post som ska diarieföras vidarebefordras i original till lKE:s
registrator. Vid behov behåller avdelningen en kopia.

>

Extern post som är adresserad till viss person ankomststämplas på kuvertet och märks "Diarieföras?"
av administratör. Den delas därefter ut oöppnad till adressaten (såvida inte adressaten gett fullmakt
till administratören att öppna posten). Personligt adresserad post är endast den där personnamnet
står först i adressen. Står det Linköpings universitet eller avdelningsnamn eller dylikt först räknas det
inte som personligt adresserad post och får öppnas av andra. Finns personen på plats delas den i
regel ut oöppnad till denne med stämpel på kuvertet.

�

Intern post** i internkuvert delas ut till adressaten utan ankomststämpel. Vanliga kuvert
ankomststämplas.

* Extern post= All post som skickas IN till myndigheten LiU oavsett om det kommer i vanligt kuvert eller
internkuvert eller e-post. All post som skickas från personer eller företag/myndigheter el dyl utanför Linköpings
universitet räknas som inkommande extern post. Detta kan alltså även gälla post som kommer från Region
Östergötland - innehållet avgör! Internkuvert ankomststämplas inte. Om internkuvertet inte är
personadresserat öppnas det av administratör och innehållet kan ankomststämplas istället.
** Intern post= All post som skickas inom myndigheten. Alltså all post som skickas mellan personer som är
knutna till LiU (kan vara både liu-anställda och RÖ-anställda). Även här är det innehållet som styr, inte formen
det kommer i.

Personalens ansvar
All personal vid LiU är skyldig att regelbundet öppna sin post (både fysisk och elektronisk) och lämna
handlingar till diarieföring i förekommande fall. Om en person beräknas vara frånvarande från arbetet i mer
än två veckor bör denne lämna fullmakt till avdelningschef/ avdelningsadministratör för öppning av post.
Förslag på fullmakt finns på sid 3. I e-post ska frånvaromeddelande läggas in som talar om när man
återkommer/läser e-posten och ev hänvisa till annan person inom LiU.
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Checklista för diarieföring
Exempel på handlingar (Obs! även e-post) som SKA diarieföras (både inkommande och egenupprättade):
};>- Forskningsansökningar (både kopia av ansökan och beslut i original)
};>- Resebidragsansökningar där IKE ska förvalta medlen (både kopia av ansökan och beslut i original)
};>- Etikansökningar där LiU är huvudman (både kopia av ansökan och beslut)
};>- Forskarutbildning (t ex inrättande av plats, ansökan, individuella studieplaner, ansökan om
halvtidskontroll etc)
};>- Avtal, kontrakt (ekonomi, tjänster, uppdrag etc)
};>- Beslut (lnstitutionsstyrelsens beslut, prefektbeslut samt delegationsbeslut)
};>- Anställningsärenden (adjungeringar, nyanställningar, LAS-ärenden etc)
};>- Ekonomi (t ex direktupphandling över x prisbasbelopp)
};>- Handlingsplaner (arbetsmiljö, lika villkor, miljö, verksamhetscheck etc)
};>- Studentärenden (utöver rutinfrågor)
};>- Skrivelser i olika ärenden
};>- Utseende av examinatorer
Exempel på handlingar som INTE diarieförs:
};>- Reklam och broschyrer
};>- Rutinförfrågningar om kursutbud/verksamhet el dyl. samt löpande korrespondens mellan studenter och
lärare.
};>- Handlingar av tillfällig eller liten betydelse (konferensinbjudningar, inkomna nyhetsbrev etc.)
};>- Handlingar som arkiveras på annat sätt (t ex fakturor, protokoll, kurshandlingar, Ladok etc.)
};>- Handlingar inkomna för kännedom och som inte kräver åtgärd eller som inte rör verksamheten
Vid tveksamheter eller frågor är ni välkomna att kontakta institutionens registratorer!
Ann-Christine Gilmore-Ellis: ann-christine.gilmore-ellis@liu.se, 013-286843
Annelie Munther (forskarutbildningsärenden): annelie.munther@liu.se, 013-281144
Monika Hardmark (kontrakt, upphandling): monika.hardmark@liu.se, 013-281162
Alexandra Moren; alexandra.moren@liu.se, 013-286802
http://liu.se/medfak/ike/internt/diarieforing-och-posthantering?l=sv
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Fullmakt att öppna post

FULLMAKT

Jag lämnar fullmakt för ……………………………………………………………………………
(registrator eller annan person) att öppna post som är inkommen till institutionen och adresserad till mig.
Fullmakten är giltig från nedanstående datum och till dess den återkallas eller undertecknad avslutar sin
anställning vid institutionen.

Namn…………………………………………………………………………..
Namnförtydligande……………………………………………………..
Datum:…………………………….

Fullmakten sparas i pärm hos institutionens registrator och gallras när undertecknad avslutar sin
anställning vid institutionen eller återkallar fullmakten.
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