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Riktlinjer för förtroendevalda i Danderyds kommun 
Syftet med riktlinjerna är att göra användarna uppmärksamma på vilka krav 
som ställs kring användningen. 

Införandet av digitala möteshandlingar i Danderyds kommun bygger på ett eget 
ansvar för den enskilde. Samtliga förtroendevalda politiker under 
mandatperioden förväntas hämta ut surfplattan, underteckna 
ansvarsförbindelsen, tillgodogöra sig underlag till möten digitalt samt följa 
gällande instruktioner.  

För att få tillgång till digitala möteshandlingar krävs att den förtroendevalda 
har undertecknat ansvarsförbindelsen samt tillgodogjort sig informationen i 
den. I ansvarsförbindelsen anges vilka förhållningsregler den förtroendevalda 
har att förhålla sig till. I det fall instruktionerna revideras så informeras 
användarna om detta. 

Användaren ansvarar för att hålla lösenord i god ordning och vara aktsam med 
surfplattan. Surfplattan betraktas som ett värdeföremål och anses vara 
stöldbegärlig. 

I samband med övergången till digitala möteshandlingar i Danderyds kommun 
kommer pappersutskicken att upphöra och inga tryck görs. Enskild ledamot 
kan få pappershandlingar om det anses skäligt utifrån att denne ska kunna 
fullgöra sitt förtroendeuppdrag. Kansliavdelningen ansvarar för att rutin för 
pappershandlingar finns i det fall digitala möteshandlingar inte kan 
tillhandahållas. Det kommer inte att erbjudas någon funktion hos kommunen 
för att skriva ut handlingar.  

Övergången till digital distribution sker inte samtidigt hos alla nämnderna, utan 
sker successivt under 2015-2016. Övergången ska emellertid vara genomförd 
hos samtliga nämnder senast vid utgången av 2016. Majoriteten av nämnderna 
planerar att övergå till digital distribution under 2015.   

Den förtroendevalda uppmuntras att använda surfplattan för sina behov i rollen 
som förtroendevald. Ny teknik och nya möjligheter skapar nya vanor och 
beteenden. Ett flitigt användande av surfplattans samtliga möjligheter är 
positivt då det ger en vana och större upplevd nytta av surfplattan. På så sätt 
nyttjas surfplattans fulla kapacitet. 
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