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Ansvarsförbindelse om rätt att använda läsplatta mellan
Danderyds kommun och KSAU:s förtroendevalda under
pilotprojektet
§ 1 Bakgrund
Läsplattan är ett arbetsverktyg för förtroendevalda i Danderyds kommun i syfte att möjliggöra
papperslös distribution av kallelser, protokoll och övriga nämndhandlingar. Som användare av
surfplattan och dess olika applikationer företräder man Danderyds kommun och ska därför
använda sig av ett sunt IT-beteende. Användaren förbinder sig också att följa övriga
styrdokument för Danderyds kommuns informationssäkerhet.
Läsplattan är utrustad med 3G-abonnemang för ständig åtkomst till internet. Detta
abonnemang bekostas av kommunstyrelsen under pilotprojektet. Trådlös nätverksuppkoppling
är möjlig i en del kommunala lokaler. Finns tillgång till trådlöst nätverk även i hemmet är det
lämpligt att använda detta på grund av ökad prestanda. Detta supporteras ej av Danderyds
kommun, den förtroendevalda ansvarar själv för uppkopplingen i hemmet.
§ 2 Läsplattans användning
Läsplattan är ett av Danderyds kommuns tillhandahållet arbetsredskap och är avsedd att
användas i samband med användarens uppdrag. Utrustningen återlämnas senast då uppdraget
avslutas.
§ 3 Säkerhet
För att säkerställa att inte obehöriga får åtkomst till information som lagras eller kan nås via
läsplattan, skall den alltid lösenordskyddas enligt nedan.
Följande koder och konton med tillhörande lösenord är nödvändiga för användandet av
läsplattan:
1. e-postkonto - som kommer att vara det huvudsakliga identitetskonto för tjänsterna
man får av kommunen. Inlagt och inställt vid leverans av läsplattan
2. Pinkod för simkortet - behöver anges när iPaden slås på efter att strömmen varit
bruten. Pinkoden medföljer iPaden men kan bytas till egenvald.
3. Lösenkodslås - egenvalt.
4. Apple-id - behövs för att kunna uppdatera iPaden, hämta appar mm.
Gällande Apple-ID så erbjuder kommunen tre olika alternativ.
- För användare som har ett befintligt Apple-ID, till en privat mobil, läsplatta eller
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Ituneskonto, kan kommunen hjälpa till att mata in uppgifterna i plattan. Användaren
kan antingen förse kommunen med sitt Apple-ID och lösenord, eller mata in
uppgifterna på egen hand.
- För användare som inte har ett befintligt Apple-ID och inte heller vill ha ett, kommer
kommunen att förse plattan med ett kommunalt Apple-ID, som är spärrat för
betalapplikationer.
Användaren förbinder sig att inte lämna ut koden eller andra lösenord till andra och inte heller
förvaras så att de blir åtkomliga för andra.
Kommunstyrelsen bekostar och förser iPaden med den programvara, sk ”appar” som är
nödvändiga för pilotuppdraget.
§ 4 Vårdplikt
Kommunen har ingen försäkring som kan användas vid förlust/skada av läsplattan.
Som förtroendevald har användaren en vård- och omsorgsplikt om anförtrodd egendom och
ska hantera och förvara denna på ett sätt så att skada och stöld förebyggs.
Ersättningsskyldighet kan uppkomma vid vårdslöst handhavande.
Användaren skall, under den tid som läsplattan disponeras, väl vårda den samt förvara den
säkert. Särskilt skall användaren ta hänsyn till att en läsplatta är stöldbegärlig. Vid förlust av
sin läsplatta skall omedelbart IT-avdelningen kontaktas.
§ 5 Regler
Viss användning av Internet får inte förekomma på kommunens läsplattor. Det är inte tillåtet
att använda surfplattan för att komma åt pornografiskt, rasistiskt, diskriminerande eller
stötande/olagligt material. Agera så att det som förmedlas genom surfplattan inte skadar
Danderyds kommun.
Det är inte tillåtet att ansluta till internet via 3G-nätet i utlandet.
§ 6 Programvara
Utöver de programvaror (appar) som Danderyds kommun tillhandahåller ansvarar användaren
själv för de program som installeras på surfplattan.
Det finns ett stort antal gratis-”appar” som det står användaren fritt att ladda hem.
§ 7 Uppdatering
Användaren är ansvarig för att läsplattan med programvaror uppdateras i enlighet med de
anvisningar som Danderyds kommun meddelar.
§ 8 Virus
Vid misstanke om att surfplattan smittats av datorvirus skall IT-avdelningen kontaktas för
närmare besked hur det ska åtgärdas.
§ 9 Äganderätt
Läsplattan är Danderyds kommuns egendom och är ett arbetsredskap under mandatperioden.
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Användaren får inte sälja, hyra ut, pantsätta eller på annat sätt överlåta den. Skulle utmätning
företas hos användaren eller denna försättas i konkurs, är användaren skyldig att omedelbart
underrätta Danderyds kommun om detta, samt förevisa detta avtal för att upplysa
kronofogdemyndigheten respektive konkursförvaltaren om kommunens äganderätt.
§ 10 Återlämnande
När användarens uppdrag upphör ska denne självmant återlämna läsplattan. Läsplattan är till
låns så länge den förtroendevalde har en plats i nämnden/styrelsen och aktivt deltar i dess
arbete.
§ 11 Skadestånd
Om användaren bryter mot detta avtal eller på annat sätt förfar vårdslöst, kan
skadeståndsskyldighet uppstå för användaren.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Danderyds kommun och
användaren har tagit var sitt.

Danderyd 2013-04-

___________________________________
För Danderyds kommun

___________________________
Användaren

Avtal mellan:
Danderyds kommun och ________________________________ (användaren)
personnummer:
___________________ har denna dag ingåtts om en iPad med s/nr_______________
IMIE ______________________

stöldskyddsmärkning_________________________

