Avtal - Surfplatta till förtroendevald
Identifiering
Namn:
Användar-ID:
Produkt:

Surfplatta förtroendevald

Utrustnings-ID:

Z-

Förutsättningar
Nyttjande
Surplattan är ett av Region Kronoberg tillhandahållet arbetsredskap och avsedd att
användas i samband med den förtroendevaldes uppdrag.
Genom detta avtal ges den förtroendevalde rätten att nyttja en av Region Kronoberg
tillhandahållen surfplatta enligt nedan givna förutsättningar och Region Kronobergs
riktlinjer för informationssäkerhet och regelverk IT-användare.
Vårdplikt
Den förtroendevalde ska, under den tid som surfplattan nyttjas, väl vårda den samt
förvara den säkert. Särskilt hänsyn ska tas till att en surfplatta är stöldbegärlig.
Säkerhet
Surfplattan skyddas med lösenkod och kryptering. Lösenkod ska hanteras så att de
inte blir känt av annan person.
Vid misstanke om att surfplattan utsatts för skadligt program eller virus ska Region
Kronobergs IT-Support kontaktas för vidare analys.
Uppkoppling till publika nät
Den förtroendevalde ska iaktta vaksamhet när det gäller uppkoppling mot publika
nätverk (WiFi). Detta gäller med hänsyn till risken för att surfplattan utsätts för
skadligt program eller virus.
Mobilt bredband
Surfplattan har inbyggt mobilt bredband med en kapacitet på 5GB datatrafik per
månad. Den förtroendevalde svarar för eventuella merkostnader i samband med
utlandsvistelse.
Appar
Surfplattan är utrustad med appar för att utföra uppdraget som förtroendevald. Det
inte tillåtet att ladda ner privata appar.
Information som sparas kopplat till privata appar ansvarar den förtroendevalde för att
säkerhetskopiera.
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Support
För support på appen Netpublicator kontaktas någon av Region Kronobergs
nämndsekreterare, vardagar 08:00 – 15:30 på telefon 0470-58 80 00.
För support på surfplattan kontaktas Region Kronobergs IT-support, vardagar 08:00
– 16:30 på telefon 0470-58 86 00 eller 0470-58 20 20 knappval 1.
Vid tekniska problem som kräver inlämning av surfplattan transporterar den
förtroendevalda surfplattan till Region Kronobergs IT-support i Växjö. Region
Kronobergs IT-support ger inte support på privat information eller utrustning.
Äganderätt
Surfplattan är Region Kronobergs egendom. Den förtroendevalde får inte sälja, hyra
ut, pantsätta eller på annat sätt överlåta surfplattan. Skulle utmätning företas hos den
förtroendevalde eller denna försättas i konkurs, är den förtroendevalde skyldig att
omedelbart underrätta Region Kronoberg om detta, samt förevisa detta avtal för att
upplysa kronofogdemyndigheten respektive konkursförvaltaren om
ägarförhållandena.
Återlämnande
När den förtroendevaldes uppdrag upphör ska surfplattna återlämnas till
kanslienheten inom en månad från att uppdraget har upphört. I samband med
återlämnandet ska en kvittens skrivas på.
Om surfplattan inte återlämnas inom angiven tid kan den förtroendevalde bli
ersättningsskyldig.
Bilagor
 Riktlinjer för informationssäkerhet
 Regelverk för IT-användare

Underskrift
Om den förtroendevalda bryter mot detta avtal eller på annat sätt förfar vårdslöst, kan
skadeståndsskyldighet uppstå. I samband med att den förtroendevalde återlämnar
surfplattan upphör detta avtal.

……………………………………………………………….
Ort och datum
……………………………………………………………….
Namnteckning
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