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Information om och avsiktsförklaring gällande införande
av Public 360°
Anslutning till Public 360° och Svenska kyrkans gemensamma e-arkiv
Denna avsiktsförklaring undertecknas av firmatecknare för enheten (pastorat/församling).
Avsiktsförklaringen innebär att enheten förbinder sig att genomföra de steg av införandeprocessen
som föregår ett slutligt ställningstagande om anslutning till de gemensamma systemen för arkivering
och diarieföring i Svenska kyrkan.
Genom vårt nya system för registrering, ärende - och dokumenthantering, Public 360°, får vi enhetlig
hantering av ärenden och dokument i församlingar, pastorat, stift och nationell nivå och kan stötta
varandra.
Vi får:
•

stöd för snabbare handläggning av ärenden,

•

ökat inflytande och kontroll vid ärendehantering,

•

lättare att söka och hitta historiskt material,

•

lättare att snabbt digitalisera ärendeflöden som idag saknar IT-stöd, samt

•

automatisk överföring till Svenska kyrkans gemensamma e-arkiv

Vad vinner vi på att ansluta oss till Public 360°?
•

minskat personberoende,

•

enklare återsökning av information,

•

ordning och reda, som är en förutsättning för det öppna samtalet och en fri granskning av Svenska
kyrkans verksamhet,

•

ökad rättssäkerhet och transparens,

•

lättare att hjälpa varandra när vi arbetar i gemensamma system, samt

•

automatisk digital arkivering av registrerade ärenden i Public 360°.
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Kostar det något att ansluta sig till Public 360°?
1. Att ansluta sig till Public 360° är kostnadsfritt och inga årliga licenskostnader utgår. De
huvudsakliga kostnader som kan uppstå redovisas i punkterna 2-4 nedan.
2. Att flytta information från ett befintligt diarium till Public 360° är förenat med höga kostnader för
den enhet som vill göra det, 100 000 kronor och uppåt.
3. Er egen insats består dessutom av arbetstiden som krävs för införandet, bland annat deltagande i
utbildning.
4. För er som vill använda systemets möjligheter för distribuering av möteshandlingar uppstår
kostnader för ”läsplattor” och inloggning (förenklat AD-konto) för mötesdeltagare.
För att en enhet ska kunna ansluta sig måste den använda Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform
GIP. För församlingar och pastorat gäller det att stiftet först ska ha anslutit sig till GIP och Public
360°.

Införandeprocessen

Dialog inom
pastoratet/
församlingen
om
anslutning till
GADD

Avsiktsförklaring
skrivs
under och
skickas in

Inventering

Växjö stift
POSTADRESS: Box 527, 35106 Växjö
BESÖKSADRESS: Östrabo
TELEFON: +46(470)773800

Analysrapport

Beslut om
anslutning
fattas

Införandetidpunkt
fastställs

Utbildning

Driftstart
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Avsiktsförklaring
Denna avsiktsförklaring innebär att församlingen/pastoratet förbinder sig att genomföra de steg av
införandeprocessen som föregår ett slutligt ställningstagande om anslutning. Införandeprocessen avser
Svenska kyrkans gemensamma system för registrering och ärendehantering – Public 360° och
tillhörande överföring av information från Public 360° till Svenska kyrkans gemensamma e-arkiv.
Som en konsekvens av avsiktsförklaringen sker en analys av förutsättningarna för anslutningen.
Församlingen/pastoratet förbinder sig att bistå stiftskansliet i arbetet med den analysen. Analysen
dokumenteras i en rapport som innehåller förutsättningar, omfattning, tidsplan och rekommendationer.
Enheten, genom dess kyrkoherde, tillser att det finns medarbetare tillgängliga för de uppgifter som
enheten har att utföra. Medarbetarna behöver tid samt kompetens för sitt uppdrag. Kyrkoherden har
ansvar för att samtliga medarbetare är medvetna om och delaktiga i arbetet samt dess syfte och
effekter. Kyrkoherden behöver avsätta resurser för att förankra förändringar och förändrade rutiner och
arbetssätt hos alla berörda (t.ex. personal och förtroendevalda).
Därefter kommer anslutningen att planeras i samverkan mellan stiftskansliet och
församlingen/pastoratet och slutligt ställningstagande om anslutning görs.
Vi lämnar härmed avsiktsförklaring att ansluta oss till Svenska kyrkans gemensamma system
för registrering och ärendehantering Public 360° och Svenska kyrkans gemensamma e-arkiv.
Önskemål om tidpunkt för anslutning:
2021
2022
senare

Vi väljer att nu inte ansluta oss till Svenska kyrkans gemensamma system för registrering och
ärendehantering Public 360°.
För …………………………………………………….. pastorat / församling
Den …………………2020

---------------------------------------------Kyrkoherde

--------------------------------------------------Behörig firmatecknare

---------------------------------------------Namnförtydligande

-------------------------------------------------Namnförtydligande

Växjö stift
POSTADRESS: Box 527, 35106 Växjö
BESÖKSADRESS: Östrabo
TELEFON: +46(470)773800

