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Inledning

Digitala möteshandlingar och det kommunala e-postkontot i Eda kommun 
och de kommunala bolagen bygger på ett eget ansvar för den enskilde 
politikern. Plattan används som ett verktyg inom ramen för den enskilde 
politikerns uppdrag. Plattan är Eda kommuns egendom och den 
förtroendevalde har därför ett ansvar att säkerställa att användningen inte 
bryter mot gällande lagstiftning samt de kommunala styrdokumenten. Ett 
styrdokument som är särskilt viktigt och även gäller de förtroendevalda är: 
Riktlinjer för användning av internet, sociala medier, e-post och telefon. 

Mål

Säker och effektiv digital hantering av information, handlingar och möten 
för förtroendevalda i Eda kommun.

Syfte

Syftet med plattorna och det kommunala e-postkontot är att förtroendevalda 
på ett enkelt sätt ska kunna ta del eller delge digital information.

Digital kommunikation

Distribution av handlingar
Eda kommun och dess bolag distribuerar handlingar som är knutna till det 
politiska uppdraget digitalt.  För att få tillgång till 
sammanträdeshandlingarna används en kommungemensam plattform för 
distribution av sammanträdeshandlingar.

Kommunalt E-postkonto
Kommunen tillhandahåller e-postkonto för alla förtroendevalda. Kommunen 
och de kommunala bolagen kommunicerar handlingar som är knutna till det 
politiska uppdraget endast via de kommunala e-postadresserna.

Digitala möten
Kommunen tillhandahåller möjligheter att kunna delta på möten digitalt vid 
särskilda omständigheter. Ordföranden/sammankallande avgör i enlighet 
med arbetsordningar och reglementen om digital närvaro är aktuellt för 
respektive möte.
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Plattorna

Vilka får en platta?
Ordinarie och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunens nämnder, kommunförbund och gemensam nämnd med annan 
kommun,  kommunrevisionen och de kommunala bolagen erbjuds en platta i 
första hand vid uppdragets start. Vid byte av politisk uppdrag eller övergång 
till ny mandatperiod behålls den platta man blev tilldelad vid start. 

Kostnader
Kostnaden för inköp av plattor debiteras det högsta politiska organet där den 
förtroendevalde har uppdrag. De kommunala bolagen betalar plattan för de 
förtroendevalda som inte har fått en platta. 

Ersättning för bruk av egen IT utrustning
Den som använder egen IT utrustning i det politiska uppdrag är berättigad 
till ersättning och är då inte berättigad till en kommunal platta. Ersättningen 
regleras i arvodesreglementet. Ansökan om ersättning görs per år i en e-
tjänst.

Val av platta
Eda kommun har valt att använda Android plattor. Beräknad livslängd för 
läsplattorna är cirka fyra år, plattorna används så länge de uppfyller sitt 
ändamål. IT-avdelningen bedömer när plattans/plattornas livslängd är 
förbrukad.

Administration av läsplattorna
Kommunen har ett administrativt verktyg för hantering av plattorna. I 
verktyget finns funktioner för att bland annat återställa enheter till 
ursprungsskick, låsa upp enheter, hitta manipulerade enheter, inventera lokal 
information såsom serienummer, batteristatus, programversioner. Vid 
återställning av enheten kan data, bilder osv. som lagrats på enheten 
försvinna. 

Nya plattor får en grundinställning med program/appar som behövs för 
uppdraget, bland annat e-postlådan.

Internetåtkomst
Läsplattorna är inte utrustade med mobilt bredband. Om behov finns kan 
plattan utrustas med mobilt bredband. Abonnemangsinställningarna får inte 
ändras eller SIM-kortet flyttas till en annan enhet. 

Trådlöst nätverk

Eda kommuns möteslokaler är utrustade med trådlös internetuppkoppling. 

Utlämning/Utbildning

Plattan lämnas i första hand ut till politiker vid ett tillfälle då flera politiker 
samlas för en kort introduktion kring teknik och användning av plattan. 
Innan plattan tas i bruk ska de förtroendevalda genomgå en utbildning i 
informationssäkerhet. Utlämning av platta kvitteras via en e-tjänst där det 
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framgår vilket serienummer samt övrig viktig information om plattan samt 
datum och då plattan har mottagits. 

Genomgången utbildning i informationssäkerhet och uppgifter om kvittens 
av plattan ska meddelas kommunsekreteraren som noterar detta i 
förtroendemannaregistret på den aktuella politikern.

Avslutat uppdrag/Återlämning
Enheten samt eventuella tillbehör (laddare, fodral, väska m m) är Eda 
kommuns egendom och ska återlämnas till förvaltningen när det politiska 
uppdraget upphör. Plattan är inte till försäljning vid avgång eller annat skäl 
till avgång. Återlämnade läsplattor efter utgången av den beräknade 
livslängden kasseras eller placeras ut i den kommunala verksamheten.

Innan enheten återlämnas ska data av personlig karaktär såsom e-post, bilder 
mm raderas. 

Återlämningen kvitteras i en e-tjänst där det framgår datum för återlämning, 
plattans serienummer mm.
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