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1. Omfattning 
Anvisningarna gäller förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnderna (med undantag för valnämnden) samt revisionen. 

2. Surfplatta eller dator 
Förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna i Vänersborgs 
kommun kan för sitt uppdrag erhålla var sin surfplatta (Ipad) eller eventuellt dator (ord-
förandeuppdrag kan kräva dator för ekonomisk attestering) inklusive medföljande tillbe-
hör. Skulle den förtroendevalda ha en egen surfplatta som bedöms adekvat, får denna 
användas. Önskar den förtroendevalda ytterligare tillbehör får den förtroendevalda själv 
stå kostnaden för dessa. 

3. Kommunikation 
Kommunen kommunicerar med de förtroendevalda via Netpublicator (kallelser och 
handlingar inför sammanträden) och den kommunala e-postadress som varje förtroende-
vald erhåller.  

Eftersom valnämnden primärt endast är aktiv i samband med val erhåller förtroende-
valda som inte har något ytterligare uppdrag som berättigar utrustning inte kommunal e-
postadress och surfplatta. Kommunikation med valnämnden sker på annat lämpligt sätt. 

4. Utlämnande av surfplatta och dator med till-
behör 
Vänersborgs kommun äger samtliga surfplattor och datorer (inkl. medföljande tillbehör) 
och dessa administreras via ett samarbete mellan kommunkansliet och IT-kontoret.  

Utrustningen följer förtroendevald vid eventuellt byte mellan uppdrag som berättigar ut-
rustning. Huvudregeln är att ett generellt utbyte av utrustning sker i samband med man-
datperiodskifte.  

5. Ansvar 
Förtroendevalda ansvarar för den utlämnade utrustningen under hela lånetiden. Det in-
nebär att den förtroendevalde själv ansvarar för att utrustningen hanteras och förvaras på 
ett ändamålsenligt och säkert sätt. 

- Utrustningen får inte lånas ut eller på annat sätt överlåtas. 
- Utrustningen kan användas till privat bruk i den mån användningen inte bryter mot 

de regler och riktlinjer som gäller för kommunens IT-utrustning/nätverk. 
- Den förtroendevalde ansvarar själv för det som lagras i utrustningen. 
- Vänersborgs kommun ersätter inte program, filer eller material, som den förtroende-

valda själv lagrat i utrustningen. 
- Surfplattan eller datorn är oförsäkrad och det medföljer ett års garanti från tillverka-

ren. 
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6. Säkerhet 
Den förtroendevalde ansvarar för att följa de regler och riktlinjer som gäller för kommu-
nens IT-utrustning/nätverk. 

Uppladdat material till Netpublicator kan sekretessklassas av den tjänsteperson som 
publicerar materialet. Sekretessklassat material kan inte öppnas i en webbläsare, delas 
eller sparas ned. Den förtroendevaldes inloggning sker genom en så kallad 2-faktor via 
SMS till den förtroendevaldes mobiltelefon. 

7. Utbildning och support 
Vänersborgs kommun erbjuder introduktionsutbildning i samband med mandatperiod-
skifte. 

Vid behov av support ska den förtroendevalde i första hand kontakta nämndens sekrete-
rare. Kan inte problemet lösas kontaktar sekreteraren IT-kontoret eller systemadminist-
ratören för Netpublicator beroende på vilken karaktär problemet är av. 

8. Hantering 
Surfplattan kan lånas med eller utan SIM-kort. Valet kan ske när som helst under låne-
perioden. Surfkostnader hanteras med ett månadsabonnemang.  

- Surfplattans (inklusive medföljande tillbehör) beräknade livslängd är fyra år. 
- Bruttolöneavdrag för aktuellt surfabonnemang (för närvarande 39 kr (2018-04-25)) 

regleras vid arvodesutbetalning. 
- Surfplattan eller datorn ägs av kommunen och är inte till försäljning vid eventuell 

avgång eller av annan anledning avslutat uppdrag. 
- Om surfplattan eller datorn (inklusive medföljande tillbehör) går sönder utanför ga-

ranti eller blir stulen/försvinner så beställs en ny via nämndens sekreterare. Sker 
ovanstående till följd av uppenbar vanvård eller oaktsamhet kan ny surfplatta eller 
dator (inklusive medföljande tillbehör) komma behöva bekostas av den förtroende-
valda. Bedömningen av dessa fall görs av respektive förvaltningschef, i samråd med 
IT-avdelningen. 

9. Återlämnande 
Skulle samtliga uppdrag som berättigar surfplatta eller dator upphöra ska surfplatta eller 
dator med medföljande tillbehör personligen återlämnas till IT-kontoret senast en månad 
efter avslutat uppdrag. Vid uteblivet återlämnande kommer restvärdet att debiteras den 
förtroendevalde. 

Vid återlämnande ska: 
- Eventuellt skärmsläckarlösenord tas bort tillsammans med IT-kontoret. 
- All lånad utrustning/tillbehör återlämnas. 
- Om eget lösenord satts på Apple-konto, ska detta återställas tillsammans med IT-

kontoret. 


