
 

 

 

 

FÖR DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD 
 

 

 

Teknisk information  
för dig som är 
förtroendevald 
Om inloggningsuppgifter, e-post, dator, intranät, göra noteringar i handlingar m.m. 

VERSION: 5 OKTOBER 2022 
 

  



 

Teknisk information för dig som är förtroendevald 

  

2 (16) 

Innehåll 
Information till dig som är förtroendevald ......................................................... 3 

Om din dator ....................................................................................................... 3 
E-post och Outlook ............................................................................................. 3 

Åtkomst från annan dator/webbläsare ............................................................ 3 
Så här kommer du åt intranät och handlingar .................................................... 5 

För dig som använder intranätet via dator ...................................................... 5 
Avsluta/lämna ................................................................................................. 8 
Intranätets startsida ut i olika enheter ........................................................... 10 

Läsa och hantera handlingar ............................................................................ 12 
Göra noteringar i handlingarna ..................................................................... 13 

Vem vänder jag mig till?.................................................................................... 16 
Frågor relaterade till din dator (kan inte logga in, glömt lösenord, kontot 
spärrat) .......................................................................................................... 16 
Finns inte med i rätt grupp (eller råkat lämna en grupp av misstag) ............ 16 
Handlingar ..................................................................................................... 16 
Allmänna intranätsfrågor ............................................................................... 16 

 

 

  



 

Teknisk information för dig som är förtroendevald 

  

3 (16) 

Information till dig som är förtroendevald 
Den här informationen är ett stöd till dig som är förtroendevald i Finspångs 
kommun. Observera att utseende och funktioner kan ändras… Aktuell information 
hittar du på…. 

Om din dator 
Som förtroendevald får du låna en dator som du kan använda för ditt politiska 
uppdrag, till exempel för att läsa politiska handlingar och för att hantera din e-
post. 

Kontakta kommunens IT-avdelning på telefonnummer 0122-246 99, så ser de till 
att du får din dator. 

Efter avslutat uppdrag ska din dator återlämnas till IT-avdelningen. 

E-post och Outlook 
Du har fått en e-postadress som du ska använda i ditt politiska uppdrag. Vänligen 
notera att det är denna e-postadress som förvaltningen använder i 
kommunikationen med dig, inte via din privata e-postadress. Tänk även på att när 
du använder denna e-postadressen så uppfattar mottagaren dig som 
representant för Finspångs kommun. Därför bör du inte använda e-postadressen 
till privata syften. 

På din dator finns Outlook installerat. Outlook innehåller en kalender där du 
kommer att få bokningar till möten i de olika politiska organen. 

Mer information om Outlook hittar du på intranätet. 

Åtkomst från annan dator/webbläsare 
Du har möjlighet att läsa din e-post via kommunens e‑postprogram på webben 
via webbläsare på vilken internetuppkopplad dator som helst, i mobilen eller via 
surfplatta. 

Så här gör du 
1. Skriv in adressen: https://epost.finspang.se i webbläsarens adressfält.  

2. En inloggningsruta öppnas. 

3. Logga in med din e-postadress och lösenord du använder när du loggar 
in på din vanliga jobbdator. 

 

Elin Svensson
Kan detta förenklas? T.ex. ”Du har möjlighet att läsa din e-post på vilken internetuppkopplad dator som helst, i mobilen eller via surfplatta”. 
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Så här kommer du åt intranät och handlingar 
Handlingar till fullmäktige, kommunstyrelse och flera organ publiceras i grupper 
på intranätet. 

Aktivera notiser 

För dig som använder intranätet via dator 
För dig som har en dator från Finspångs kommun är intranätet automatiskt din 
startsida när du öppnar din webbläsare om du redan är inloggad i nätverk. 

1. Om du har en egen dator kan du surfa till https://intranat.finspang.se    

2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord som du har i nätverket. 

 

 

 
  

Åter till startsidan 

Nyhetspuffar 

Info som gäller 
många under en 
lite längre tid. 

Nyhetsflöde 

Nyheter i krono-
logiskt flöde. 
Under ”Välj 
nyhetsflöde” kan 
du själv ställa in 
vilka nyheter du 
vill se i flödet. 

Huvudmeny Till din profilsida 

Ditt flöde 

När någon gör ett inlägg 
eller delar en fil i en grupp 
du är medlem i visas det 
under ”Mitt flöde”.  
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Så här ställer du in din profilsida 
 

 

 
  

Fyll i din profilsida 

Under den här menyn 
kan du lägga in texten 
som syns på din 
profilsida. 

Lägg in en porträttbild. 

Här ser du de grupper 
du är medlem i. 

Skriv en kort 
presentation 

Fyll i följande: 

Titel: Förtroendevald 

Jobbar med: Dina 
uppdrag, t.ex. ”Ledamot i 
kommunfullmäktige”. 

Klicka först här för att 
komma till din profilsida. 
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Så här hittar du dina grupper på intranätet 
 
 

  

 
 

 

Du kommer även till de 
grupper du medlem i 
via den stora blå 
knappen till höger 
(visas på alla 
intranätets sidor) 

Till vänster på din 
profilsida kan du se 
de grupper du är 
medlem i. 

När någon gör ett inlägg 
eller delar en fil i en 
grupp du är medlem i 
kommer du även att se 
det under ”Mitt flöde” på 
intranätets startsida.  
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Så här fungerar gruppsidorna på intranätet 
 

 

 

Avsluta/lämna 
Klicka på ”Meny” och välj ”Logga ut” eller stäng ner fönstret. 

OBS! Du ska inte klicka på ”Sluta följa grupp”. Då förlorar du din åtkomst till 
gruppen. Skulle detta inträffa måste du kontakta kansliadministratörerna, 
kommunsekreterare eller nämndhandläggare. 

  

Snabblänkar till andra 
sidor du kan ha nytta 
av. 

Sök efter innehåll i 
gruppen. 

Här kan du skriva 
inlägg som visas 
för alla gruppens 
medlemmar. 

Inlägg visas i 
kronologisk ordning. 
Du kan gilla och 
kommentera dem. Senast uppladdade 

filerna ser du här. 

I gruppens filarkiv 
hittar du äldre filer. 



 

Teknisk information för dig som är förtroendevald 

  

9 (16) 

 

Så här kan du få aviseringar när något nytt händer på intranätet 
 

1.  Klicka på den lilla pilen vid din profilbild 
längst upp till höger. 

2. Välj Notifieringar 

3. Klicka i det du vill få notifieringar för.  
E-post skickas då till din kommunadress. 

4. Spara 

Elin Svensson
Det här kanske vi ska flytta upp? Ligger inte helt rätt under rubriken ”Avsluta/lämna”.
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Intranätets startsida ut i olika enheter 
Intranätets utseende och funktioner skiljer sig åt beroende på om du använder 
dator, liggande eller stående surfplatta eller mobiltelefon. Här ser du exempel av 
startsidan. 

Desktop/dator 
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Surfplatta (liggande läge) 

 

Mobiltelefon (stående) 
Startsida samt utfälld huvudmeny 
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Läsa och hantera handlingar 
Utskicken med kallelse och handlingar till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen görs i respektive intranätsgrupp. Om du har aktiverat notiser så 
får du en notis när handlingarna finns tillgängliga. Då kan du klicka direkt på den 
aktuella notisen för att komma till gruppen där handlingarna finns. För att aktivera 
notiser, se beskrivning ovan. 

Inne i den aktuella gruppen ska du klicka på ”Visa filarkiv” i den vänstra listen: 

 
I filarkivet finns en mappstruktur där du ska klicka dig fram till mappen för aktuellt 
möte. Klicka på ”Mandatperiod 2022-2026”, klicka därefter på ”Sammanträden 
2022”, och välj sedan mappen för aktuellt möte. I mappen finns alla handlingar du 
behöver som underlag till mötet. Klicka på respektive fil för att läsa den. 
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Göra noteringar i handlingarna 
Om du vill göra noteringar och minnesanteckningar i handlingarna kan du göra 
det digitalt. Välj den handling du vill göra noteringar i, klicka på ”Ladda ner fil” och 
spara ner den på din dator. 

 

Anteckningar 
För att göra en anteckning i dokumentet, klicka på pratbubblasymbolen i den övre 
listen och markera vid det ord, mening eller stycke som du vill göra en anteckning 
om. Skriv in din anteckning i rutan som dyker upp vid sidan av dokumentet, och 
klicka därefter på ”Skicka inlägg”.  
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Om du vill ta bort din anteckning, högerklicka på den och välj ”Ta bort”. 

Färgmarkeringar och anteckningar 
För att göra färgmarkeringar klickar du på symbolen som ser ut som en 
överstrykningspenna. Därefter markerar du de ord, meningar eller stycken som 
du vill färgmarkera.  
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När du är klar med dina färgmarkeringar klickar du på symbolen igen, så 
avaktiveras funktionen. 

För att koppla en anteckning, till exempel en minnesanteckning, till 
färgmarkeringen klickar du på det markerade ordet, meningen eller stycket. 
Klicka på den lilla pratbubblasymbolen som dyker upp, skriv in din anteckning i 
rutan som dyker upp vid sidan av dokumentet, och klicka därefter på ”Skicka 
inlägg”. 

 

Kom ihåg att spara dina noteringar! 
När du har gjort anteckningar eller färgmarkeringar är det viktigt att du kommer 
ihåg att spara dokumentet, så att noteringarna inte går förlorade. 
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Vem vänder jag mig till? 

Frågor relaterade till din dator (kan inte logga in, glömt 
lösenord, kontot spärrat) 
IT-avdelningens servicedesk: 0122-246 99, it-avdelningen@finspang.se  

Finns inte med i rätt grupp (eller råkat lämna en grupp av 
misstag) 
Kansliadministratörerna kansliadministrator@finspang.se  

Ann-Britt Nilsson 0122-852 51 eller Lena Martinsson 0122-851 01 

Handlingar 
Kommunsekreterare Maria Forneman maria.forneman@finspang.se 0122-850 09 

Nämndhandläggare Elin Svensson elin.svensson@finspang.se 0122-858 98 

Allmänna intranätsfrågor 
Kommunikationsavdelningen kommunikation@finspang.se  

Robert Davidsson robert.davidsson@finspang.se 0122-851 37 

mailto:maria.forneman@finspang.se
mailto:elin.svensson@finspang.se
mailto:kommunikation@finspang.se
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