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Information om lån av surfplatta för papperslösa sammanträden 
mandatperioden 2018-2022 
 
Marks kommun har papperslösa sammanträden och lånar därför ut 
surfplatta med kringutrustning (laddare, skyddsfodral och 4G-kort) till 
alla förtroendevalda i kommunen.  
 
Lånetid  
Lånet gäller från och med utlämningsdagen till dess att låntagarens 
uppdrag som förtroendevald upphör i den nämnd som har lämnat ut 
surfplattan till den förtroendevalde. Då lånetiden är slut ska surfplattan 
med kringutrustning återlämnas till kommunen inom 14 dagar. Om så 
inte sker är låntagaren ersättningsskyldig gentemot kommunen med 
surfplattans aktuella värde. 
 
Vid återlämning ska låntagaren ha rensat och nollställt surfplattan i 
enlighet med guide på www.mark.se/politikersurfplattor. 
 
För det fall den förtroendevalde har annat uppdrag i kommunen sker 
nytt lån av surfplatta efter lånetidens slut. 
 
Lånevillkor  
Låntagaren ska under lånetiden vårda och använda surfplattan med 
kringutrustning i enlighet med följande lånevillkor: 
 

1. Det är låntagarens skyldighet att hantera surfplattan aktsamt 
och se till att den är funktionsduglig och inte skadas. 

 
2. Surfplattan är stöldbegärlig och låntagaren ansvarar för att ha 

uppsikt och förvara surfplattan säkert så att den inte förloras.  
 

3. Surfplattan får bara användas i enlighet med vad som är tillåtet 
enligt svensk lag. Låntagaren ansvarar för att behandla 
personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och 
kommunens riktlinjer för personuppgiftshantering. 

  
4. Låntagaren ansvarar för de applikationer låntagaren själv laddar 

ner och installerar och för de data låntagaren själv väljer att 
ladda ner och lagra. 

 
5. Utöver de programvaror som kommunen förinstallerar på 

surfplattan ansvarar låntagaren för de eventuella kostnader som 
uppkommer vid installation och nedladdning av andra 
applikationer på surfplattan. 

 
6. Under ”Inställningar” i surfplattan ska funktionen ”Hitta min 

iPad” vara avstängd. 
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7. Lånad surfplatta är kommunens egendom och ska betraktas 
som sådan av låntagaren. Surfplattan får inte pantsättas, säljas 
eller lånas ut till någon annan. 
 

8. Låntagaren ska använda användarkonto med lösenordsskydd 
och anvisad inloggning till de tjänster som finns förinstallerade. 
 

Säkerhet 
Kontot med lösenord är personligt och får bara användas av låntagaren 
själv. Det är låntagarens skyldighet att hålla lösenord och annat 
behörighetskontrollsystem hemligt. Om obehörig använder låntagarens 
konto är låntagaren, som kontots ägare, ansvarig för vad som sker.   
 
Låntagaren ska iaktta vaksamhet när det gäller uppkoppling mot 
publika nätverk med hänsyn till risken för bland annat virus och 
avlyssning.  
 
Det är lätt att spara dokument på så kallade ”molntjänster”. Dokument 
kan också lagras lokalt på surfplattan. Det gäller att vara vaksam och 
tänka på vad man sparar så att sådant som inte är lämpligt inte kommer 
i orätta händer. Det finns mängder med så kallade applikationer som kan 
medföra kostnader och även sådana tjänster som lokaliserar var 
låntagaren befinner sig.  
 
För att ha en säker backup bör låntagaren ha ett Apple-ID som låntagaren 
själv ansvarar för. Om surfplattan lämnas in för reparation och återställs 
till fabriksåterställning kan vissa applikationer försvinna. 
 
Inspelning av låntagarens förehavande i nätverkssystem, så kallad 
loggning, görs med syfte att spåra obehöriga intrång och för att undvika 
att oskyldiga misstänks om oegentligheter inträffar. 
 
Skada, service och reparation  
Om surfplattan skadas ska låntagaren rapportera det till Servicedesk IT 
genom att fylla i blanketten ”Skade- och förlustanmälan surfplatta”. 
Detsamma gäller om låntagaren misstänker att surfplattan smittats av 
virus. 
 
Blanketten finns på www.mark.se/politikersurfplattor och även hos 
nämndsekreteraren. Ifylld blankett lämnas till Servicedesk IT eller till 
nämndsekreterare som förmedlar blanketten till Servicedesk IT. 
 
Support ges endast under kontorstid och sker genom Servicedesk IT på 
telefonnummer 0320 218600.  
 
Förlust  
Om surfplattan blir stulen eller på annat sätt försvinner under lånetiden 
ska låntagaren omedelbart anmäla det via ordinarie rutin för 
felanmälan. Låntagaren ska också göra stöldanmälan till Polisen. 
Händelsen ska även anmälas av låntagaren till nämndens 
dataskyddsassistent för bedömning av personuppgiftsincident. 
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I samband med rapporteringen ska låntagaren lämna en skriftlig 
beskrivning av händelsen på blankett ”Skade- och förlustanmälan 
surfplatta”. Ifylld blankett med bifogad polisanmälan lämnas till 
nämndsekreterare eller Servicedesk IT.  
 
Utlandsvistelse  
Om låntagare tar med 4G-försedd surfplatta utomlands, har låntagaren 
att antingen ta ut 4G-simkortet eller stänga av ”data-roaming” innan 
låntagaren lämnar Sverige. Låntagaren kan i stället använda trådlösa 
nät/WiFi på plats. 
 
För det fall låntagaren inte följer vad som anges ovan vid utlands-
vistelse, ansvarar låntagaren för de kostnader som uppstår vid 
användningen av surfplattan utomlands. SIM-kortet/surfplattan ansluter 
då till lokala teleoperatörer (även kallade roamingpartners) vilka, 
tillsammans med ordinarie operatör hemma i Sverige, debiterar all 
mobiltrafik enligt särskilda villkor och taxor. Särskilt surf (data-
roaming) kan bli extra kostsamt då den betalas per megabyte och taxan 
ofta är mångdubbelt högre än i Sverige. 
 

  
Jag bekräftar härmed att jag har tagit del av denna information 
och de villkor som gäller vid lån av surfplatta och som jag har 
att följa.  
 
Datum …………….………….….  

  
Låntagarens underskrift …………………………………………………………………………   

 
Namnförtydligande ………………………………………………………………………………… 
 
Födelsedata ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Återlämning 
 
Datum …………….………….….  

  
Låntagarens underskrift …………………………………………………………………………   
 
Förvaltningens underskrift ..……………………………………………………………………   
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