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Förändrade öppettider hos registraturen 
 

Beslut 
Öppettiderna för registraturen ändras och anpassas därmed till 
öppettiderna hos andra lärosäten. Fr.o.m. den 1 december 2010 
håller registraturen öppet för personliga besök och telefon: 
 
Helgfri vardag  09:00 – 11:30 och 13:00 - 15:00  
”Klämdag” 10:00 – 12:00 
 
Bakgrund 
Registraturen vid Uppsala universitet har för närvarande 
generösa öppettider (vardagar 08:00 – 16:30 med lunchstängt 
12:00 – 12:45).  
 
Enligt 5 § förvaltningslagen (1986:223) skall en myndighet ha 
öppet under minst två timmar helgfri måndag – fredag för att 
kunna ta emot, registrera och lämna ut allmänna handlingar som 
förvaras hos myndigheten. Vissa undantag i reglerna finns i de 
fall en helgfri vardag också sammanfaller med midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton. Kravet på två timmars öppettid är att 
betrakta som ett minimikrav. Öppettiderna skall anslås och 
meddelas allmänheten på annat sätt, t.ex. genom myndighetens 
webbplats. 
 
Flertalet ärenden hos registraturen vid Uppsala universitet 
hanteras numer med e-post. Behovet av att registraturen därför 
har öppet för personliga besök under nuvarande tider kan därför 
inte motiveras.  
Andra lärosäten1 har liknande öppettider som i föreliggande 
beslut. 
 

 
1 Lunds universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, 
Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 



2(2) 
 

 

Organisations/VATnr: 
202100-2932 

Fördelar 
 
1. Med ett minskat öppethållande kan personalen disponeras 

mer flexibelt utan att göra avkall på den lagstadgade 
servicen till allmänheten.  

2. Vissa arbetsuppgifter kan utföras mer effektivt och 
koncentrerat då expeditionen är stängd. 

3. Arbetsmiljön för personalen förbättras eftersom 
bundenheten till vissa tider minskas. 

 
Verksamheten är för närvarande samlokaliserad med 
universitetets reception. Receptionen är bemannad vardagar 8 – 
16:30 (lunch 12:00-12:45). Handlingar kan därför lämnas in till 
myndigheten under dessa tider oaktat registraturens 
öppethållande. 
 
Konsekvens 
Besökare får anpassa sig till de minskade öppettiderna för 
personliga besök. 
 
Uppsala universitet 
 
 
 
Per Abrahamsson 
 
  Jacob Håkansson 
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