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Riktlinjer för IT-utrustning - förtroendevalda 
 
Syfte 
Förtroendevalda i kommunen har möjlighet att rekvirera ut en bärbar dator.  
Syftet med utrustningen är att förtroendevald ska kunna ta del av information, 
främst i form av kallelser och handlingar till sammanträden genom PDF doku-
ment som publiceras digitalt i nämndens arbetsrum på webben, stället för att få 
handlingarna utskickade på papper. Uppkoppling krävs för nedladdning av hand-
lingen. 
 
Allmän information 
Varje rekvirerad utrustning är knuten till person, vilket innebär att innehavaren 
får använda den så länge politiska uppdrag inom Östhammars kommun sker. 
 
Utrustningen är för personligt bruk och får inte disponeras av andra. 
Filer och program som förtroendevald anses nödvändiga i sitt arbete får installe-
ras på utrusningen, så länge det inte strider mot några upphosrättsregler och att 
licenser finns för programvaran. 
Kommunen tar inte ansvar för fel som uppkommer via handhavande, exempelvis 
egna installationer av program på datorn. Vid sådana fel återställs utrustningen 
till sin ursprungskonfiguration. IT-enheten har således rätt att vid behov rensa 
hårddisken och/eller ominstallera datorn. Det är därför viktigt att innehavaren tar 
säkerhetskopior på de filer och dokument som sparas på hårdisken. 
 
Utrustningen tillhandahålls endast i form av bärbar dator.  
IT-enheten bestämmer vilken mjukvara som ska ingå.  
Politiska gruppledare har möjlighet att få tillgång till Office. 
Huvudprincipen är att utrustningen levereras utan mobilabonnemang (3G/4G). 
För nedladdning av handlingar används eget nätverk eller trådlöst nätverk inom 
kommunens lokaler (kommunkontoret, socialförvaltningen, skolor, sporthallar, 
Storbrunn och bibliotek). 
 
Livslängden på utrustning beräknas till 4 år och följer mandatperioden.  
Efter avslutat uppdrag eller avslutad mandatperiod återlämnas utrustningen.  
Möjlighet till köp av utrustning medges ej. 
Förtroendevalda som fortsätter med politiska uppdrag inom Östhammars kom-
mun efter mandatskiftet erhåller ny utrustning.  
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Förtroendevalda som under slutet av pågående mandatperiod erhållit utrustning, 
behåller densamma tills nästa mandatskifte. 
 
Rutiner och genomförande 
Utrustning till förtroendevalda finns iordningställda och leverensklara i slutet av 
augusti för kommunfullmäktige och december för styrelse och nämnder, samma 
år som det allmänna valet sker. 
 
IT-enheten tillsammans med politikersamordnare arrangerar utbildningstillfällen 
och tillhandahåller ett utbildningspaket till förtroendevalda. 
 
Utrustning till förtroendevalda levereras i samband med utbildningstillfälle un-
der september månad för kommunfullmäktige, samma år som det allmänna valet 
sker. För styrelse och nämnder sker leverans och utbildningstillfälle under janu-
ari månad, året efter. 
 
Ansvarsförbindelse tecknas i samband med utbildnings- och leveranstillfället. 
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