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Val
Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till nämnder efter förslag från 
de politiska partierna. I samband med att du blir nominerad ska dina person- 
och kontaktuppgifter lämnas till kommunkansliet, kommunkansli@karlshamn.se.

Tillträde
Du tillträder ditt uppdrag vid månadsskiftet närmast efter att du blivit vald av 
kommunfullmäktige. Ledamot i bolagsstyrelse tillträder respektive lämnar sitt 
uppdrag enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen och respektive bolags 
bolagsordning. När protokollet efter fullmäktige justerats får du som invald 
beslutet skickat till dig och sekreteraren i din nämnd tar kontakt. 
När din läsplatta och tagg är klar blir du kontaktad för att boka en tid för 
utlämning. Vid utlämningstillfället får du även en genomgång i hur din läsplatta 
fungerar och du får inloggningsuppgifter till platta och e-postkonto. Du får också 
kvittera lånet med att skriva under avtal om lån av läsplatta.
Vid tillträde behöver du som inte redan har ersättning eller lön från kommunen 
sedan tidigare lämna in blanketten ”Konto för löneinsättning”.

Om din läsplatta:
Utlån
När du tillträder ditt uppdrag tilldelas du en läsplatta för att hantera de e-post 
och handlingar som krävs för att utföra uppdraget. Läsplattan får du låna under 
den tid du har ett förtroendeuppdrag i Karlshamns kommun. 
Läsplattan är ett arbetsverktyg för dig som förtroendevald i kommunen i syfte att 
möjliggöra papperslös distribution av kallelser, protokoll och övriga handlingar. 
Som användare av läsplattan och dess olika applikationer företräder du Karls-
hamns kommun och du ska därför använda dig av ett sunt IT-beteende. Det 
är inte tillåtet att använda läsplattan för att komma åt pornografiskt, rasistiskt, 
diskriminerande eller stötande/olagligt material. 



Internetåtkomst
Läsplattan är utrustad med ett abonnemang för ständig åtkomst till internet. 
Detta abonnemang bekostas av kommunen och är för närvarande begränsat till 
10 GB surf/månad. Trådlös nätverksuppkoppling är möjlig i en del kommunala  
lokaler. 
Du har ansvar för att hushålla med surfmängden så att du kan fullfölja ditt upp-
drag som förtroendevald. Har du tillgång till trådlöst nätverk även hemma är det 
lämpligt att använda detta för ökad prestanda. 

Skydd
Läsplattan ska användas, förvaras och transporteras på ett sådant sätt så att 
den inte kommer till skada eller kan riskera att förloras. Förlorar du trots allt din 
läsplatta ska det omedelbart anmälas till teleservice på telefonnummer  
0454-811 78 och du ska genast göra en polisanmälan. Via teleservice kan du få 
hjälp med att låsa eller radera din läsplatta.
Det är du som har ansvar för att ingen obehörig får åtkomst till läsplattan och 
dess information. Det är därför viktigt att den förvaras på ett säkert sätt och inte 
lämnas obevakad på allmän plats. 
Läsplattan ska alltid skyddas med lösenord. Automatisk låsning av läsplattan 
efter viss tid av aktivitet ska alltid vara aktiverad. Du är personligen ansvarig för 
att inte obehöriga kommer åt lösenord eller information.

E-post
Som en del i politikeruppdraget tilldelas du som förtroendevald en e-postadress 
som är knuten till Karlshamns kommun. Den kommunala e-postadressen  
används i kontakt mellan dig som förtroendevald och kommunen.
E-posten ska öppnas varje dag och samma offentlighets-, sekretess- och 
arkivregler gäller för e-post som för papperspost. Var och en som sänder eller 
tar emot e-post måste själv bedöma om en försändelse är allmän handling eller 
inte, och om den ska vidarebefordras till nämndens/styrelsens diarium. 
Sekretesskyddade uppgifter, vare sig de rör personuppgifter eller är av annat 
slag, ska aldrig skickas över e-postsystemet eller via nätet. Får du trots allt en 
sekretesshandling via e-post ska du genast vidarebefordra den till nämndens/
styrelsens diarium. Handlingen raderas därefter från din e-post.



Lösenord
Har du tappat bort ditt lösenord in i läsplattan, ta kontakt med kansliet på tele-
fonnummer 0454-811 06 för att få hjälp. Antingen behöver din ipad åter ställas, 
eller, om den manageras av kommunen (gäller ipads utlämnade efter maj  
månad 2017) låsas upp av behörig personal.

Appar
De appar du behöver för uppdraget finns upplagda i läsplattan när den lämnas 
ut till dig. Appar som används i privat syfte laddas ner via Appstore. Karlshamns 
kommun ansvarar endast för och ger endast support på de appar som instal-
lerats för användning i uppdraget. Du är ansvarig för att läsplattan uppdateras 
regelbundet. All privatanvändning sker under eget ansvar.

Netpublicator
Huvudregeln är att möteshandlingar tas emot via appen Netpublicator Docs, 
inte via e-post eller i pappersform. I undantagsfall, till exempel vid extrainsatta 
möten eller om ordförande bedömer det som nödvändigt, kan andra vägar för 
distribution användas. 



Handlingar som mottas digitalt ska hanteras med samma försiktighet som när 
de skickades i pappersform vad gäller spridning och eventuella person- eller 
sekretessuppgifter som de kan innehålla. 
Handlingar innehållande sekretessuppgifter är bara tillgängliga i appen en 
begränsad tid, sedan försvinner de automatiskt. Dessa handlingar kräver också 
en tvåstegsinloggning, vilket innebär att ledamot som ska motta handlingarna 
måste meddela sekreterare sitt mobilnummer dit en PIN-kod kan skickas varje 
gång man önskar öppna en sekretessbelagd handling i Netpublicator. 
Tappar du bort ditt lösenord till Netpublicator kan du själv begära ett nytt via 
appen genom att klicka på ”skapa/glömt lösenord”. Kontakta kansliet på tele-
fonnummer 0454-811 06 om du behöver hjälp.

Utlandssurf
Läsplattan är spärrad för utlandssurf. Om utlandsresan genomförs inom ramen 
för ditt politiska uppdrag och du behöver vara uppkopplad under resan ska 
du kontakta nämndsordföranden/kommunstyrelsens respektive kommunfull-
mäktiges ordförande för beslut om eventuell tillgänglighet.

Tagg
När du tillträder ditt uppdrag får du också en tagg för åtkomst till kommunens 
lokaler. Taggen ska användas för att komma in och ta sig fram i rådhuset. Detta 
är en värdehandling som ska förvaras på ett säkert sätt. Tänk på att inte förvara 
koden tillsammans med taggen. 
Tappar du bort eller blir bestulen på din tagg ska detta omedelbart anmälas till 
kansliet på telefonnummer 0454-811 06, för att spärra taggen. Därefter är du 
välkommen in och hämta en ny. 

Kallelse
Kallelse till sammanträde publiceras i appen Netpublicator cirka en vecka innan 
sammanträdet. 
I de fall ett extra sammanträde ska äga rum mailas information om mötet ut till 
din mailadress knuten till kommunen och kallelsen publiceras i Netpublicator.
Vid inställda sammanträden skickas mail till den mailadress du fått i kommunen, 



samt en notering läggs ut vid det anslagna datumet på webben. I Netpublicator 
finns även informationen under det aktuella sammanträdet. 

Arvode
I uppdraget utgår arvode enligt ”Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda”. 
Vid nämndssammanträden går en lista över närvaro runt där du fyller i din när-
varo, eventuell förlorad arbetsförtjänst och körersättning. Vid andra ersätt-
ningsberättigade förrättningar fyller du i och skickar in blanketten ”förrättnings-
rapport”. 
Arvodet betalas ut månaden efter utfört uppdrag. Vid begäran om förlorad 
arbets förtjänst behöver du lämna in blanketten ”Intyg om inkomst/ändrad 
inkomst för förtroendevald”, vilken ska fyllas i av din arbetsgivare. Kontakta 
lönekontoret om du har några frågor.

Att avsluta sitt uppdrag
Begäran om entledigande skickas till kommunfullmäktige. När begäran har 
behandlats av fullmäktige får du beslutet skickat till dig. 
Den utrustning du lånat, läsplatta och tagg, ska snarast återlämnas till kansliet. 
När du lämnar din utrustning får du ett kvitto på att den är återlämnad. 

Mer information
Mer information för dig som förtroendevald finns på kommunens webbsida. 
 
Lycka till i ditt uppdrag!
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I det här häftet har vi samlat praktisk information för dig  

som med uppdrag som förtroendevald i Karlshamns kommun. 

Kommunledningsförvaltningen
KARLSHAMNS KOMMUN

Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn 
0454-810 00 
karlshamn.se




