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RIKTLINJE FÖR TEKNISK UTRUSTNING FÖR 

FÖRTROENDEVALA I ÖCKERÖ KOMMUN 
 

BAKGRUND 

 

I enlighet med Öckerö kommuns vision drivs digitalisering även inom de politiska organen. 

Med digitaliseringen ökar tillgängligheten vilket ger leder till mer delaktighet. Men en 

förutsättning för att detta skall fungera är att de förtroendevalda får tillgång till de digitala 

hjälpmedel de behöver för att kunna fullgöra sina uppdrag. 

 

I enlighet med Öckerö kommuns nämndgemensamma reglemente förses Öckerö kommuns 

förtroendevalda i huvudsak med digitala handlingar inför politiska sammanträden.  

 

Digitalsignering av handlingar är alltid förstahandsvalet vid olika typer av signeringar. 

 

I enlighet med Öckerö kommunreglemente är deltagande på distans via video tillåtet. 

Utrustningen och systemen som Öckerö kommun tillhandahåller för de förtroendevalda är 

främst för de politiska uppdragen i Öckerö kommun. 

 

DIGITALSYSTEM 

 

I enlighet med lagen om offentlig upphandling så kan program och system byts ut under en 
mandatperiod. Vilka programvaror, tjänster och produkter som används kan därför 
förändras över tid. 

Det är det politiska uppdraget som styr tilldelningen av digitalsystem.  

All teknisk utrustning och programvara hanteras av Öckerö kommun i enlighet med gällande 
riktlinjer.   



UTRUSTNING OCH UPPDRAG 

 

Alla förtroendevalda i Öckerö kommun tilldelas: 

• E-postadress i Öckerö kommun 

• Tillgång till systemet för delning av handlingar 

Alla förtroendevalda i Öckerö kommun har möjlighet till: 

• Tillgång till digital sammarbetsplattform (chat, video, fildelning)  

• Tillgång till Videotjänst för möten där sekretess kan hanteras. 

 

 

TEKNISK UTRUSTNING 

 

Tilldelningen av teknisk utrusning baserad på uppdrag sker i enligt av följande princip: 

Förtroendeuppdrag Teknisk utrustning 
Politiskt uppdrag inom 
Kommunstyrelsens presidium 

Arbetsdator1  
Mobiltelefon2 

Ordföranden i Kommunfullmäktige  Arbetsdator1 
Mobiltelefon3 

Ordförande i nämnd Arbetsdator1  
Mobiltelefon3 

Ledamot eller ersättare i 
Kommunfullmäktige 

Surfplatta3 
 

Ledamot eller ersättare i 
nämnd/styrelse4 

Surfplatta2  
 

 

SUPPORT 

 

Alla förtroendevalda erbjuds support och utbildning på den tekniska utrustning som används 

inom ramen för sitt uppdrag. 

Tekniks support erhålls enligt kommunensordinarie öppettider samt under hela 

kommunfullmäktige. 

Support kan ej ges på produkter och tjänster som ej omfattas av det politiska uppdraget i 

Öckerö kommun. 

 

UTBILDNING 

 

Behövs utbildning i något system eller produkt som används meddelas detta till Kansli som 

sedan samordnar och tillgodoser utbildningsbehovet. 

                                                           
1 Dator med mobildata ifrån kommunens standardsortiment, enligt kommunens gällande riktlinjer för IT-
utrustning 
2 Standardsmartphone med mobil- och 031-nummer, enligt kommunens gällande riktlinjer för IT-utrustning 
3 Standardsurfplatta med tangentbord och mobildata, enligt kommunens gällande riktlinjer för IT-utrustning 
4 Förtroendevalda som enbart har politiskt uppdrag i nämnd/styrelse som sammanträder oregelbundet 
(exempelvis Valnämnd, Arvodesberedning etc.) tilldelas surfplatta vid behov. Nämndens/styrelsens ordförande 
avgör om behov finns. 



RUTIN FÖR UTHÄMTNING OCH INLÄMNING 

 

För att skapa likvärdiga förutsättningar för alla förtroendevalda byts all teknisk utrustning ut 

regelbundet. Detta ligger även i linje med kommunens IT-säkerhetsarbete och rutiner för 

robust och säker drift. 

 

Den tekniska utrustningen och system beställs av de förtroendevalda via e-tjänsten 

https://minasidor.ockero.se/fortroendevaldutr här anges även om installationshjälp och 

utbildning önskas vid leverans av produkterna. Vid leverans av produkterna kvitteras dessa 

av respektive förtroendevald. Utrustningen är personlig och skall behållas under hela 

mandatperioden. 

 

Om den förtroendevalde lämnar sitt uppdrag i förtid eller vid mandatperiodens slut skall all 

utrustning lämnas in till kansliet. 

 

En förtroendevalde som ersätter en förtroendevald som lämnat i förtid erhåller dess tekniska 

utrustning, efter att den återställts. 

 

 

https://minasidor.ockero.se/fortroendevaldutr

