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Inledning 
 
Sedan 2013 publiceras alla handlingar till kommunfullmäktige och nämnde digitalt. Denna lathund 
ska hjälpa dig som ledamot eller tjänsteman i Upplands Väsby kommun att använda läsplattan och 
appen Netpublicator. 
 
När du hämtade ut läsplattan skrev du på en ansvarsförbindelse. Läs den noga för att vara säker på 
vilka regler som gäller kring läsplattorna. 

Några viktiga kom ihåg: 
 

• Läsplattan är ett arbetsredskap som du som användare lånar av Upplands Väsby kommun. 
• Använd sunt förnuft när du använder läsplattan och kom ihåg att du har vårdplikt och är 

ersättningsskyldig om något händer läsplattan. Upplands Väsby kommun har ingen 
försäkring. 

• Tappar du bort läsplattan, meddela omgående nämndsekreteraren så vi kan spärra läsplattan 
och simkortet. 

 
Vid frågor kontakta nämndsekreterare för den aktuella nämnden. Kontaktinformation finns på 
hemsidan under respektive nämnd.  
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Installation 
 
Du ska nu installera appen Netpublicator där alla handlingar till nämnd finns tillgängliga. Under 
installationen kommer du även skapa ett Apple-ID. 

1. Starta plattan och logga in med PIN-koden (finns på plastkortet du fick tillsammans med 
plattan). 

2. Klicka på ikonen ”App-Store” 

 

3. Sök efter appen ”Netpublicator” i sökfältet uppe i högra hörnet. 
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4. Klicka ”Gratis” och därefter ”Installera”. 
 

 
 

5. Välj ”Skapa nytt Apple-ID” 
 

 

6. Bekräfta land (Sverige) och tryck nästa. 

7. Scrolla längst ner på sidan ” Villkor för Apples policy för integritetsskydd” och välj 
”Godkänn”, två gånger. 

8. Ta fram papper och penna för att kunna notera de uppgifter du nu ska fylla i. Informationen 
du skriver här sparas inte av kommunen. Det är viktigt att du kommer ihåg vad du fyller i då 
informationen kommer behövas vid senare tillfälle. Fyll i följande information: 

a. E-postadress, samma som du angivit tidigare till kommunen för registrering i 
förtroendemannaregistret. Vi rekommenderar inte att du använder en adress som du 
till exempel endast kommer åt på arbete.  



6 
 

b. Lösenord + bekräfta (Lösenordet måste vara minst åtta tecken och innehålla siffror, 
versaler och en gemen). 

c. Säkerhetsinformation som består av tre frågor och svar.  

d. Alternativ e-postadress för återställning (frivillig) 

e. Födelsedatum: dag, månad, år 
 
När all information är ifylld, välj ”Nästa” 

9. När installationen är klar klicka på ”Öppna” för att komma in i Netpublicator. 

10. Klicka ”Tillåt inte” i fönstret med frågan ”Netpublicator vill skicka notiser till dig”. 

11. Skapa lösenord till Netpublicator enligt instruktionen i bilden nedan. E-mail adressen som 
du ska skriva in är samma som du angivit till förtroendemannaregistret. 
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12. Logga in i Netpublicator enligt instruktionen i bilderna nedan. Med användarnamn i bilden 
nedan menas den e-mail adress som du angivet till förtroendemannaregistret. 
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13. Du har nu loggat in och kan börja läsa dina handlingar. 
 
Du behöver inte logga ut från Netpublicator varje gång. Klicka bara på stora 
navigeringsknappen på läsplattan för att stänga fönstret. Nästa gång du ska läsa handlingar 
klickar du på ikonen och skriver in din fyra-siffriga PIN-kod. 
 

Läsa handlingar 
 

1. Logga in i Netpublicator 

2. Till höger finns en lista över de nämnder som du har tillgång till. 

3. Klicka på den aktuella nämnden med ett finger. 

4. Klicka på det aktuella sammanträdet med ett finger. 

5. Ladda ner handlingarna offline genom att dra den vita pricken åt höger ovanför listan av 
dokument. Klicka sedan på OK i den gröna rutan. Handlingarna laddas nu ned och blir 
tillgängliga offline.  

6. Klicka sedan på det aktuella dokumentet som då öppnar sig i till höger i bild.  

7. För att scrolla i dokumentet drar du fingret över skärmen. 

8. För att gå tillbaka i Netpublicator klickar du på ”Tillbaka” upp i vänstra hörnet. 

9. I Netpublicator finns ett hjälpavsnitt med tips om hur du kan göra anteckningar, markera 
stycken etcetera i dokumenten. Du kommer till hjälpavsnittet genom att klicka på ”Hjälp” 
nere till vänster i appen.  
 

Läsa handlingar via webben 
 

1. Surfa till https://docs.netpublicator.com/ på din dator. 

2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord till Netpublicator. 

3. Du kan nu se din nämnds handlingar på samma sätt som i appen. 
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Inför sammanträdet 
 
Inför sammanträdet rekommenderas att du gör följande: 

1. Kom ihåg att ladda din Ipad innan du kommer till sammanträdet. 
 

2. Ladda gärna ner handlingarna offline. Då kommer du åt dem ifall internetuppkopplingen 
inte fungerar. Obs! Detta gäller ej sekretesshandlingar som inte kan laddas ner. 
 

3. Kom ihåg PIN-koden till läsplattan. 
 

4. Kom ihåg PIN-koden till SIM-kortet. 
 

5. Kom ihåg ditt Apple-ID och lösenordet till detta. 
 

6. Kom ihåg ditt användarnamn och lösenord till applikationen Netpublicator (Obs! Lösenord 
+ PIN-koden).  

 
7. Se till att du har den senaste versionen av applikationen Netpublicator. Instruktioner för 

detta finns under rubriken Frågor & Svar i detta dokument. 
 

8. Se till att du har det senaste programmet för din Ipad. Instruktioner för detta finns under 
rubriken Frågor & Svar i detta dokument. 

 
9. Du kan inte ladda ner sekretesshandlingar. 

 

Offentliga handlingar 
 
Kommunens nämnder är egna myndigheter, i och med detta är inte alla handlingar du får del av i 
läsplattan offentliga handlingar. Som regel publiceras alla offentliga handlingar även på 
kommunens hemsida under respektive sammanträde. Detta innebär att du inte får visa alla 
handlingar för personer utanför nämnden. Fråga nämndsekreteraren för nämnden om du är osäker 
vad som gäller ett specifikt dokument. 
 

Sekretesshandlingar 
 
Vissa dokument som hanteras i KF och nämnd omfattas av sekretess. För att komma åt dessa krävs 
en extra inloggning så kallad tvåstegsinloggning. Efter inloggning med PIN-kod krävs en 
verifiering med SMS-kod. De som omfattas av detta kommer få extra instruktioner av 
nämndsekreterare. 

• Lämna aldrig läsplattan obevakad. 
• Sekretesshandlingar kan inte laddas ned off-line. 
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• Förvissa dig om att inte någon annan tar del av sekretesshandlingarna när du har öppnat 
dokumenten och de är synliga 

• Sekretesshandlingar får inte skrivas ut, vidarebefodras, skärmdumpas eller sparas på annat 
sätt utanför appen Netpublicator. 

 
 

Så fungerar tvåfaktorsinloggning – så här gör du 
 
Vissa dokument omfattas av sekretess och kräver därför 
verifiering för att kunna öppnas. Dessa dokument är 
markerade med ett hänglås. 
 
Då du klickar på ett dokument som kräver verifiering så 
kommer följande dialogruta istället för innehållet att 
laddas. 
 
För att öppna och kunna läsa dokumentet klickar du på 
Begär kod så skickas ett sms med en pinkod (fyrsiffrig 
engångskod) till det registrerade mobilnummer som 
tillhör ditt konto. 
 
Pinkoden anges med tangentbordet och därefter laddas 
det dokument som du begärt. 
 
Efter 15 minuters inaktivitet behöver du begära en ny 
kod för att kunna läsa dokumentet. 

 
När du har läst färdigt dokumentet kan du själv avsluta din session för att försäkra dig om att ingen 
obehörig kommer åt dokumenten. 
 
Avslutar du din session kan du inte läsa dokument som kräver SMS verifiering utan att verifiera dig 
på nytt. 
 
Efter 15 minuters inaktivitet avslutas en aktiv session om du inte själv aktivt avslutat den enligt 
ovan. 
 
_____  
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Frågor & Svar 
 
Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna kopplade till din läsplatta och applikationen 
Netpublicator. 

Hur skapar jag ett lösenord till applikationen Netpublicator? 
 

Detta gäller både för att skapa ett lösenord första gången och ifall du glömt ditt lösenord 
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Hur loggar jag in i applikationen första gången? 
 
Steg 1 

 
 
Steg 2 
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Hur loggar jag in i applikationen efter första gången? 
 

 
 

Hur loggar jag in i applikationen som en annan användare? 
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Hur loggar jag ut från applikationen?  
 
OBS! Du behöver inte logga ut varje gång från applikationen. 
 

 
 
 

Lathundar för hur du använder applikationen - bl.a. för hur du navigerar, 
läser dokument, gör anteckningar etc - hittar du inne i applikationen – 
under Hjälp.  
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Vilka koder och lösenord behöver jag hålla koll på? 
 
Du har ett antal olika koder: 
- SIM-kortets Pin-kod och Puk-kod (för ditt 3G-abonnemang) 
- Lösenkodslås för iPad (för att låsa upp plattan när den är vilande) 
- Apple- ID (för att ladda ner applikationer och uppdatera dem och plattan) 
- Inloggning till Netpublicator-appen (för att läsa nämndhandlingar) 
 
 

 
SIM-kortet 
 
För ditt SIM-kort har du en Pin-kod och en Puk-
kod. Pin-koden är den fyrsiffriga personliga 
säkerhetskoden till ditt sim-kort. Pin-koden 
använder du när du stängt av din platta helt och 
ska låsa upp ditt SIM-kort. 
 
 
 
 
 
 

 
Puk-koden är säkerhetskoden till ditt sim-kort. Det är den koden du anger för att öppna SIM-kortet 
när korrekt pin-kod saknas eller om du har råkat låsa din telefon. 
 
Pin-koden och Puk-koden kommer står på platskortet som finns i kuvertet som du fick då du 
hämtade ut din läsplatta.  Håll reda på dessa koder! 
 
Pin-koden kan du själv ändra. Information om hur detta går till finns i iPad-handboken. 
 

 
Lösenkodslås för iPad 
 
Du kan skydda dina data på din iPad med en 
fyrsiffrig lösenkod. Varje gång du startar eller 
väcker enheten måste du ange lösenkoden innan 
du kan använda den.  
 
 
 
 
 
 
 

Det går att konfigurera en lösenkod för iPad via Inställningar > Allmänt > Lösenkodlås. 
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Apple-ID 
 
Detta behövs skapas för att kunna ”köpa” applikationen Netpublicator (denna applikation är dock 
gratis).  
 
När du gör ett Apple –ID ska du ange en e-postadress som användarnamn. Använd samma som du 
angivit till kommunens förtroendemannaregister. Det är bra att använda en e-postadress som du 
alltid kommer åt. Lösenordet måste bestå av minst åtta tecken och innehålla siffror, en versal och en 
gemen. 
 
 
Koder till applikationen Netpublicator 
 
För applikationen behöver du också ett användarnamn, som är en e-postadress. Använd e-
postadressen som kommunen har i förtroendemannaregistret eftersom det är i detta namn vi har lagt 
upp ditt användarkonto i Netpublicator. Det är viktigt att du även här kommer åt din e-post även 
utanför arbetstid. Lösenordet väljer du själv.  
 
Efter att du valt användarnamn och lösenord ska du välja en fyrsiffrig pin-kod. Du använder pin-
koden för loggar  in i applikationen. För att öka säkerheten, ha olika lösenkoder för applikationen 
och för lösenkodslåset i iPaden.  
 
OBS!  Meddela din nämndsekreterare ifall du byter e-postadress eller mobilnummer. Din e-
postadress och mobilnummer behöver vara samma som kommunen har sitt förtroendevaldregister 
eftersom det är dessa som är upplagda i ditt Netpublicator-konto.  
 
 

Vad har jag för uppkoppling i min iPad? 
 
Alla iPads är försedda med mobilt bredband via 3G. Det finns en trafikbegränsning på 1 gigabyte. 
Efter en 1 gigabyte blir överföringshastigheten mycket långsam. Ifall du har trådlös 
internetkoppling hemma rekommenderar vi att du kopplar upp på det.  
 

Jag använder mig av en privat läsplatta, men har inte ett mobilt bredband 
(3G) i den.  Hur kan jag få åtkomst till internet i kommunens lokaler? 
 
Ifall du använder dig av en privat läsplatta och inte har ett mobilt bredband, kontakta din 
nämndsekreterare så hjälper hon/han dig med det.  
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Kan jag läsa handlingar på min läsplatta om jag är utomlands? 
 
Vid utlandsvistelse ansluter SIM-kortet/läsplattan till lokala operatörer (även kallade 
roamingpartners) vilka, tillsammans med ordinarie operatör hemma i Sverige, debiterar all 
mobiltrafik enligt särskilda villkor och taxor. 
Särskilt mobilsurf (data-roaming) kan bli extra kostsamt då den betalas per megabyte och taxan är 
mångdubbelt högre än i Sverige.  
Så - om du tar med dig din 3G-försedda kommun-iPad utomlands - måste du antigen ta ut simkortet 
eller stänga av ”data-roaming” innan du korsar gränsen. Nyttja istället trådlösa nät/wifi på plats 
istället. Se avsnitt nedan om hur du stänger av data-roaming.  
 

Stänga av data-roaming 
 

• Klicka på  ikonen inställningar på din läsplatta 
 

• Tryck på rubriken ”Mobildata” 
 

• För att aktivera data-roaming, tryck på den blåa knappen till höger om rubriken ”Data-
roaming.” 

 
• När knappen är vit har du avaktiverat data-roaming. 
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Vilka handlingar kan jag läsa i min applikation? 
 
Du ser handlingarna endast till de nämnder som du sitter i. Ifall du vill läsa handlingarna till övriga 
nämnder, hänvisar vi er till kommunens hemsida, www.upplandsvasby.se.  
 

Varför får jag inte se övriga nämnders handlingar i applikationen? 
 
Eftersom vissa nämnder har sekretessbelagda ärenden kan inte samtliga politikers ges åtkomst till 
alla handlingar i applikationen.  
 

Hur läser jag sekretessärenden i applikationen? 
 
Se skilt avsnitt i lathunden om hur du läser sekretesshandlingar i applikationen.  
 

Hur vet jag om när jag ska uppdatera min iPad? 
 
Apples programuppdateringar för iOS ger nya funktioner och förbättringar så att du kan göra ännu 
mer med din iPad.  
 
När du ser den röda bildsymbolen (en etta) vid Inställningar finns det en ny programuppdatering till 
din iPad.  

 
 

 

 

 

 

 

Hur uppdaterar jag min iPad? 

Anslut enheten till ett eluttag. Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk om du har möjlighet till det. 

1. Gå till Inställningar > Allmänt > Programuppdatering. iOS letar automatiskt efter 
tillgängliga uppdateringar. Om enheten är ansluten till Wi-Fi och ett eluttag hämtas 

http://www.upplandsvasby.se/
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tillgängliga uppdateringar automatiskt. 

 
 

2. Tryck på Hämta och hämta den. 
3. Efter att hämtningen har slutförts trycker du på Installera för att uppdatera iOS. 

 

 

Hur vet jag när jag ska uppdatera min applikation Netpublicator? 
 
När du ser den röda bildsymbolen (en etta) vid App Store finns det en ny programuppdatering till 
någon applikation.  
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Hur uppdaterar jag applikationer jag laddat ner? 
 
Gå in på App Store. Tryck på bilden i högra hörnet Uppdateringar. Tryck därefter på knappen 
Uppdatera vid den applikation som behövs uppdateras. 
 
 
 
_____  
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