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Bestämmelser om distribution av
digitala handlingar

Antagen av kommunstyrelsen den 2018-01-16 § 15

2017-10-16

2(4)

Innehåll
Bakgrund ............................................................................................................... 3
Kallelse och handlingar ......................................................................................... 3
Tillgång till läsplattor ............................................................................................ 3
Tillgång till internet ............................................................................................... 3
Sekretesshandlingar ............................................................................................... 4
Utbildning.............................................................................................................. 4
Utlämning .............................................................................................................. 4
Återlämning ........................................................................................................... 4

2017-10-16

3(4)

Bakgrund
Enligt 5 kap. 15 § kommunallagen (2017:725) ska varje ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelse kan t.ex. ske
skriftligen, via e-post eller via en annan teknisk lösning som kommunen eller
landstinget bestämmer1.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 januari 2018 att kallelser och handlingar
till arbetsutskott, nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
distribueras digitalt. Därtill beslutade kommunfullmäktige att revidera
arbetsordning för kommunfullmäktige respektive styrelser och nämnder i
samband med beslutet. Beslutet syftar till att effektivisera
nämndsadministrationen och på så sätt kunna tillhandahålla digitala handlingar i
stället för pappershandlingar till förtroendevalda.
Bestämmelser om distribution av digitala handlingar syftar till att reglera hur
dessa ska verkställas.

Kallelse och handlingar
Kallelser och handlingar till sammanträden distribueras digitalt och kan läsas på
läsplatta eller andra enheter såsom PC. Sekretesshandlingar kan läsas på
läsplatta.
Aviseringar sker till respektive förtroendevalds @almhult.se-adress.

Tillgång till läsplattor
Samtliga invalda ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och nämnder med tillhörande utskott samt valda revisorer
erbjuds läsplatta. Därtill har förvaltningschefer och
nämndsekreterare/kommunsekreterare tillgång till läsplatta.

Tillgång till internet
Av avgörande betydelse för att digital distribuering av handlingar ska fungera
tillfredsställande är att förtroendevalda har tillgång till internetuppkoppling. Det
är av stor vikt att förtroendevalda får kallelse tillhanda för uppgifter om tid och
plats för sammanträde samt vilka ärenden som ska behandlas.
Älmhults kommuns har både små och större orter med kringliggande landsbygd.
Tillgång till bredband finns i form av både fiber och mobilt bredband. Älmhults
kommun erbjuder även fritt wi-fi i centrum, runt torget och vid
järnvägsstationen.
I det fall förtroendevalda inte har tillgång till privat internetuppkoppling har
förtroendevald möjlighet att ansöka om mobilt bredband för läsplatta.
Ordförande i respektive nämnd och styrelse har möjligheten att godkänna och
1
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beställa läsplatta med 4G samt abonnemang till mobilt bredband till läsplatta till
enskild förtroendevald. Beställningen görs genom IT-enheten enligt särskild
rutin som ska förteckna vilka förtroendevalda som har läsplatta med 4G och
abonnemang samt hur det avslutas. Läsplatta med 4G och abonnemang belastar
respektive nämnds budget.

Sekretesshandlingar
Sekretesshandlingar kan distribueras digitalt genom dokument- och
ärendehanteringssystemet. Vid digital distribution av sekretessbelagda
handlingar och uppgifter ska tvåfaktorsinloggning användas. Handlingarna ska
inte gå att läsa offline och inte heller att skriva ut eller på annat sätt exporteras.

Utbildning
IT-enheten erbjuder utbildning om både läsplattors grundläggande funktionalitet
samt om digital möteshantering. Utbildningen erbjuds i samband med
utlämnande av läsplattor.

Utlämning
IT-enheten ansvarar för utlämning av läsplattor. Vid utlämning noteras
serienummer för respektive läsplatta, datum för utlämnande samt namnteckning
från förtroendevald. IT-enheten ansvarar även för att lägga till konto till
epostbrevlåda för @almhult.se-adress på läsplattan.

Återlämning
När förtroendevald beviljats avsägelse från uppdrag ska läsplatta lämnas tillbaka
till IT-enheten. Vid kvittens ska datum, serienummer, eventuell läsplatta med 4G
och abonnemang för mobilt bredband samt namnteckning framgå. Eventuella
abonnemang för mobilt bredband avslutas av IT-enheten.

