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Rutiner för IT-utrustning och mobiltelefoner till förtroendevalda
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 1998, § 93, om riktlinjer för
tillhandahållande av mobiltelefoner för förtroendevalda och den 1 februari 2005,
§ 31, om rutiner kring IT-utrustning för förtroendevalda. Rutinerna reviderades
under 2009 och beslutades av kommunstyrelsen den 22 september, § 231. I och
med beslutet i kommunfullmäktige om sammanträden med elektroniska
handlingar den 8 december 2012, § 180, och en ny mandatperiod, behöver
rutinerna revideras och tydliggöras.
Samtliga förtroendevalda som erhåller IT-utrustning och mobiltelefoner via
kommunen har att följa kommunens strategier, policies och riktlinjer.
IT- utrustning för förtroendevalda delas in i 5 grupper.
A. Sammanträden med elektroniska handlingar Ledamöter och ersättare i
fullmäktige, kommunstyrelsens och facknämndernas ledamöter och
ersättare
B. Kommunalråden, nämndernas/styrelsernas/fullmäktiges presidier
C. Förtroendevalda som disponerar eget kontor i Rådhuset
D. Förtroendevalda som får mobiltelefon
E. Förtroendevalda som får mobilt bredband

A. Sammanträden med elektroniska handlingar Ledamöter och ersättare i
fullmäktige, kommunstyrelsens och facknämndernas ledamöter och
ersättare
Östersunds kommun har sedan 2012 genomfört sammanträden med elektroniska
handlingar. Detta innebär bland annat att kallelser skickas elektroniskt och som
hämtas via en länk från vår hemsida.
Kommunen tillhandahåller en surfplatta för ändamålet och den får de
förtroendevalda låna under den tid som uppdraget som ledamot eller ersättare
pågår. Det är även möjligt att använda egen dator eller surfplatta för att läsa
handlingarna. Oavsett om Du väljer att använda egen utrustning eller
kommunens surfplatta utbetalas en ersättning för
datakommunikation/surfabonnemang med 69 kronor per månad.
I en skrivelse från Skatteverket säger de att "surfabonnemanget som behövs för
att kunna nyttja surfplattan av avsett sätt tecknas och betalas av ledamöterna
själva. Regeln om arbetsredskap i IL 11:8 kan därför inte tillämpas. Den
ersättning på 69 kr/månad som kommunen betalar till ledamöterna för att täcka
kostnaden för ett abonnemang med begränsad surf ska redovisas som
skattepliktig kostnadsersättning. Det är inte uppenbart att det inte är avdragsgillt
vid inkomsttaxeringen. Kostnadsersättningen ska inte ingå i underlaget för
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arbetsgivaruppgifter". Som förtroendevald kan du också avstå ersättningen för
surfabonnemanget.
I kommunens förtroendemannaregister publiceras de förtroendevaldas epostadresser. För förtroendevald som inte vill uppge sin egen e-postadress
tillhandahåller kommunen e-postadress inom domänen ostersund.se. Anmälan
om ändringar av adressuppgifter med mera ska lämnas, av varje ledamot, till sin
nämndsekreterare. Ledamot som får kommunal e-postadress har att följa rutinen
”E-post som allmän handling – Rutin för Östersunds kommun”.
Internservice svarar för att hantera att kommunens surfplattor lämnas ut och tar
emot de som återlämnas. Internservice finns i Rådhusets entréplan vid ingång B
i anslutning till vårt Kundcenter.

B. Kommunalråden, nämndernas/styrelsernas/fullmäktiges presidier
Som en allmän riktlinje gäller att förtroendemannaskapet skall uppgå till minst
40% för att kommunen skall tillhandahålla en dator. Den förtroendevalda kan
själv välja vilken utrustning de vill nyttja från kommunens ramavtal.
Kostnaden för kommunalrådens IT-paket finansieras av kommunstyrelsen,
såvida inte uppdraget kombineras med uppdrag som nämndordförande, då är
respektive nämnd ansvarig. Kostnaden för eventuella övriga IT-paket bekostas
av respektive nämnd

C. Förtroendevalda som disponerar eget kontor i Rådhuset
Förtroendevalda, med lägre tjänstgöringsgrad än 40%, som har ett kontor i
Rådhuset har möjlighet att på arbetsplatsen få tillgång till kommunens nät och
utskriftsmöjligheter via en tunn klient.

E. Förtroendevalda som får mobiltelefon
Som en allmän riktlinje gäller att förtroendemannaskapet skall uppgå till minst
40% för att kommunen skall tillhandahålla mobiltelefon. I särskilda fall får
avsteg från detta riktmärke medges varvid beslut fattas av kommundirektören.
Mobiltelefon och därtill hörande utrustning betraktas som kommunens egendom
och återlämnas vid förtroendeuppdragets avslutande.
Inköp av mobiltelefon och abonnemang ska ske enligt kommunens ramavtal.
Den förtroendevalda erbjuds en "smartphone" med 1 GB surf per månad.
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, diarienummer 1997-2002, skall tjänsten
fakturadelning tecknas för alla tjänstetelefoner, med abonnemang i Östersunds
kommun. Fakturadelning innebär att kostnader för privatsamtal faktureras till
hemadress. När man ringer privatsamtal skall alltid en särskild kod slås före
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telefonnumret så samtalet kommer på privatfakturan. Avtal skall tecknas mellan
kommunen och den förtroendevalde vid anskaffande av telefon med
abonnemang. Fakturadelningstjänsten minskar administrationskostnaderna.
SMS och MMS går ej att använda med koden för fakturadelning. Kostnaderna
för detta kommer på tjänstefakturan. Privata SMS och MMS ska därför
undvikas. Om den förtroendevalda vill använda SMS privat ska ett månatligt
avdrag på ersättningen göras.
Spärrade tjänster
Kommunledningsgruppen har beslutat att vissa betaltjänster ska vara spärrade
för kommunens mobiltelefoner.
Betaltjänster som är undantagna från spärren är; 0771- nummer,
upplysningstjänster t. ex fröken ur och samtal till nummerupplysningen däremot
är nummerupplysningarnas SMS-tjänster spärrade.
Kostnad för mobiltelefoner
Kostnaden för kommunalrådens mobiltelefoner finansieras av kommunstyrelsen,
såvida inte uppdraget kombineras med uppdrag som nämndordförande, då är
respektive nämnd ansvarig. Kostnaden för övriga mobiltelefoner bekostas av
respektive nämnd.

F. Förtroendevalda som får mobilt bredband
Som en allmän riktlinje gäller att förtroendemannaskapet skall uppgå till minst
40% för att kommunen skall tillhandahålla mobilt bredband. I särskilda fall får
avsteg från detta riktmärke medges varvid beslut fattas av kommundirektören.
Det mobila bredbandet betraktas som kommunens egendom och återlämnas vid
förtroendeuppdragets avslutande.
Inköp av mobilt bredband ska ske enligt kommunens ramavtal. Den
förtroendevalda erbjuds mobilt bredband med 5 GB surf per månad.
Kostnad för mobilt bredband
Kostnaden för kommunalrådens mobila bredband finansieras av
kommunstyrelsen, såvida inte uppdraget kombineras med uppdrag som
nämndordförande, då är respektive nämnd ansvarig. Kostnaden för övriga
mobila bredband bekostas av respektive nämnd.

