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Bakgrund 
På grund av coronapandemin och de skärpta restriktionerna hålls många politiska möten på 

distans, via Mötesportalens funktion för videomöten.  

Genom att begränsa antalet personer som träffas minskas risken för smitta. Distansmöten 

möjliggör också för förtroendevalda i riskgrupper att kunna delta på politiska möten.  

Deltar på plats gör: 

- Ordförande 

- Vice ordförande (eventuellt inte på arbetsutskott) 

- Eventuellt kommundirektör/sektorchef 

- Nämndsekreterare 

- Moderator/teknisk support  

 

Syfte 
Syftet med instruktionen är att klargöra förutsättningarna för digitala mötet och underlätta för 

deltagare, ordförande och sekreterare.  
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Var sker det digitala mötet och vad ska jag 
förbereda mig på? Tekniska förutsättningar 
 

Mötet på din iPad eller på en dator 
 

 Du som ledamot deltar i det digitala mötet via din iPad i Mötesportalen, i samma app 

som du läser handlingarna.  

 

 Din iPad behöver vara uppdaterad till senast iOS 11. Det är bra om du har för vana att 

uppdatera din iPad när Apple skickar ut uppdateringar. För att kontrollera vilken 

version du har på din iPad går du in på Inställningar  Allmänt  Om, där ser du 

vilket versionsnummer iPaden har. 

  

 Du kan också ansluta till videomötet via en dator på sidan 

https://politiker.vskaraborg.se/account/signin. Då måste du använda webbläsaren 

eller senaste versionen av Microsoft Edge  Google Chrome 

 

Notera att du inte kan läsa sekretesshandlingar eller handlingar som innehåller 

personuppgifter i Mötesportalen på webben.   

 Höras och synas bra 
 

 Använd gärna ett headset med mikrofon så blir ljudet bättre både för dig när du 

lyssnar och för andra när du pratar.  

 

 Ha en bra uppkoppling till internet, det fungerar även med bra mottagning via 4G.  

Vid behov finns även rum i Centrumhuset där du kan sitta själv, hör i så fall av dig till 

nämndsekreteraren i god tid. 

 

Manual för att ansluta till mötet 
 

 Se separat manual för hur du ansluter till mötet via din iPad eller dator. 

Frågor? 
 

Kontakta GöliskaIT vid tekniska problem med din iPad och vid frågor om ditt användarnamn 

(AD-konto), lösenord, uppdatering av iOS, e-post med mera. 

 servicedesk@goliskait.se 

 0510-77 18 00 

Kontakta kansliet vid frågor om appen, webbsidan och behörigheter inför mötet. 

Telefonnummer för att nå kansliet under mötet hittar du i kallelsen. 

 Amanda Pettersson på 0511-38 60 77 eller Jonna Sanfridsson på 0511-38 60 24 

 kommunstyrelsen@gotene.se  

https://politiker.vskaraborg.se/
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Praktiskt att tänka på innan mötet 
 

Kontakt 
 

 Meddela sekreteraren att du kommer att delta i distansmötet så tidigt som möjligt när 

du fått kallelsen. Om hela mötet är digitalt behöver du inte meddela i förväg att du 

kommer delta på distans.  

 

 Kontakta nämndsekreteraren via SMS om det inte fungerar för dig att ansluta till 

mötet, aktuellt mobilnummer finns angivet i kallelsen.  

Placering och anslutning 
 

 Kontrollera att din iPad har tillräckligt med batteri, alternativt möjlighet att ladda. 

 

 Välj en störningsfri plats utan motljus och behåll samma placering under hela mötet. 
 

 Om möjligt, sitt nära routern i ditt hem och se till att det inte finns andra i samma 

nätverk som till exempel ser på film eller spelar spel för att ha så bra kapacitet som 

möjligt för dataöverföringen. 
 

 Tänk på att möten med kommunstyrelse och nämnder är stängda för allmänheten så 

välj en plats där du sitter ensam och ingen kan höra vad som sägs. Det är inte tillåtet 

att sitta i offentliga miljöer. Kommunfullmäktiges möten är däremot öppna för 

allmänheten och det gör inget om någon hör vad som sägs. 
 

 Anslut gärna minst 15 minuter innan mötet för att se att det fungerar.  

Kamera och mikrofon 
 

 Kontrollera att din kamera är på så att alla har möjlighet att se varandra under mötet. 

Tänk på att din kamera automatiskt stängs av om du öppnar andra appar eller om 

skärmen går till låst läge. 

 

 Din mikrofon ska vara avstängd när du inte pratar. 
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Under mötet 
 

Tålamod och positiv inställning 
 

 Det kan behövas lite extra tålamod hos alla som deltar eftersom mötet förmodligen 

kommer att ta lite längre tid och kanske innehålla fler avbrott. Hjälp gärna varandra i 

den mån ni kan för att få ett så bra möte som möjligt. 

Kamera och mikrofon 
 

 Alla närvarande måste ha sin kamera på under mötet och den som pratar kommer 

automatiskt att synas i videomötet. Du kan aktivt välja vilka du ser men systemet är 

begränsat till visning av fyra aktiva videobilder åt gången. 

 

 Din mikrofon ska vara på när du har ordet, annars ska den vara avstängd. Kom ihåg att 

sätta på mikrofonen när beslut ska fattas eller vid votering för att kunna svara ja eller 

nej. 

Upprop 
 

 Vid uppropet är det viktigt att kontrollera att alla kan synas och höras, svara därför 

”Ja, Förnamn Efternamn är med”. Det kan bli aktuellt med fler upprop under mötet 

för att kontrollera att alla finns med. 

Begära ordet i chatten 
 

 Det som skrivs i chatten kan läsas av alla i mötet. 

 

 Du begär ordet genom att skriva ditt namn i chatten, är ordet fritt kan du säga ditt 

namn. 

Fler förslag till beslut - Omröstning/votering 
 

 Vid röstning med acklamation sätter du på din mikrofon och svarar ja på det förslag 

du röstar för.  

 

 Om det blir en omröstning (votering) kommer sekreteraren göra ett upprop och för att 

du ska synas och höras för alla ber vi dig att svara med en hel mening, ungefär: 

”Förnamn Efternamn röstar JA/NEJ”.  

Om du loggas ut ur mötet 
 

 Om du loggas ur mötet, prova att ansluta igen. Får du som ledamot eller tjänstgörande 

ersättare tekniska problem under mötet, meddela detta via SMS till nämndsekreteraren 

på mobiltelefonnummer som finns på kallelsen. Mötet får då ajourneras tills alla är 
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närvarande igen. Vid långvariga problem kan ordförande besluta om att ta in en 

ersättare för tjänstgöring. 

 

 Får du som icke tjänstgörande ersättare tekniska problem under mötet så meddelar du 

nämndsekreteraren via e-post vilka punkter på mötet som du deltog respektive inte 

deltog i så att det kan protokollföras. 

Inte tillåtet med inspelning 
 

 Det är inte tillåtet att spela in möten som inte är öppna för allmänheten. 

Överläggningar i partigrupper 
 

 Om mötet ajourneras för överläggning i partierna ska partiernas ledamöter själva se till 

att det är möjligt att ha digitalt samtal på lämpligt sätt, exempelvis via Skype.  

 


