
 
    Ansvarsförbindelse mellan Upplands Väsby 
    kommun och förtroendevald om rätt att nyttja 
    läsplatta  
 

 
Bakgrund 
Läsplattan är ett arbetsverktyg för förtroendevalda i Upplands Väsby kommun (UVK) i syfte 
att möjliggöra papperslös distribution av kallelser, handlingar och protokoll  
Läsplattan är utrustad med 3G-abonnemang för ständig åtkomst till internet. Trådlös 
nätverksuppkoppling är efter begäran möjlig att få i kommunens sammanträdeslokaler. Finns 
tillgång till trådlöst nätverk i hemmet eller på annan plats är det lämpligt att använda detta då 
prestandan är bättre. Trådlöst nätverk supporteras ej av kommunen, den förtroendevalda 
ansvarar själv för uppkopplingen.  
 
 
Läsplattans användning 
Läsplattan är ett av UVK tillhandahållet arbetsredskap och är avsedd att endast användas i 
samband med den förtroendevaldes uppdrag för kommunen.  
 
 
Säkerhet 
För att säkerställa att inte obehöriga får åtkomst till information som lagras eller kan nås via 
läsplattan, ska den förtroendevalde alltid se till att läsplattan är lösenordskyddad med pinkod. 
 
 
Sekretess 
Den förtroendevalde förbinder sig att nyttja två inloggningssteg (NetPublicator samt särskild 
pinkod via SMS) för att säkra korrekt behörighet för de handlingar som är sekretessbelagda. 
Sekretessdokument som hanteras via appen NetPublicator får inte skrivas ut, vidarebefordras, 
skärmdumpas eller på annat sätt sparas ner utanför appen. 
 
 
Vårdplikt och ersättningsskyldighet 
UVK har ingen försäkring som omfattar förlust/skada av läsplattan.  
Som användare har den förtroendevalde en vård- och omsorgsplikt om läsplattan och ska hantera 
och förvara den på ett aktsamt sätt så att skada och stöld förebyggs. Ersättningsskyldighet 
motsvarande reparationskostnad alternativt kostnad för att skaffa ny läsplatta kan uppkomma för 
den förtroendevalde vid vårdslöst handhavande. Denna ersättningsskyldighet omfattar även då 
uppdraget upphör och läsplattan ska återlämnas om det skulle visa sig att läsplattan vid tidpunkten 
för återlämnandet är skadad eller har förkommit. 
 
Den förtroendevalde ska, under den tid som läsplattan disponeras, väl vårda den samt förvara den 
säkert. Särskilt ska den förtroendevalde ta hänsyn till att en läsplatta är stöldbegärlig. Vid förlust 
av sin läsplatta ska den förtroendevalde omedelbart kontakta nämndsekreteraren vid den 
förtroendevaldes nämnd/kommunfullmäktige. 
 
 
Regler  
Viss användning av Internet får förekomma på kommunens läsplattor. Det är inte tillåtet att 
använda läsplattan för att komma åt pornografiskt, rasistiskt, diskriminerande eller 



stötande/olagligt material. Surfande via 3G-uppkoppling bör inte ske utomlands av kostnadsskäl. 
Eventuella kostnader på grund av surf i utlandet vidarefaktureras till den förtroendevalde. 
 
 
Programvara  
Utöver de programvaror (appar) som UVK tillhandahåller ansvarar den förtroendevalde själv för 
eventuell installation av, hantering av och kostnader för program som installeras på läsplattan. 
UVK supporterar endast programvaror (appar) som UVK tillhandahåller.  
 
 
Uppdatering och säkerhetskopiering 
Den förtroendevalde är ansvarig för att läsplattan uppdateras regelbundet. Uppdatering av 
programvaror samt säkerhetskopiering kan med fördel skötas av den förtroendevalde i det egna 
hemmet. Läsplattan meddelar själv när en app behöver uppdateras. 
 
Vidare ansvarar den förtroendevalde för säkerhetskopiering (backup) av den information den 
förtroendevalde själv väljer att lagra på läsplattan. Om plattan av någon anledning måste lämnas 
in för lagning eller service så kommer plattan att återställas till fabriksinställningarna och allt 
innehåll raderas.  
 
Äganderätt 
Läsplattan är UVK-s egendom och är ett arbetsredskap under den tid den förtroendevalde lånar 
läsplattan. Den förtroendevalde får inte låna ut, sälja, hyra ut, pantsätta eller på annat sätt överlåta 
läsplattan.  
 
Återlämnande  
När den förtroendevaldes uppdrag upphör, oavsett anledning, ska läsplattan snarast återlämnas. 
 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Upplands Väsby kommun och den 
förtroendevalde har tagit var sitt.  
 
Härmed bekräftas att jag förbinder mig till detta samt att jag har mottagit en iPad med 
följande uppgifter: 
 
 
Serienummer______________________________ IMEI _______________________________ 
 

Datum för utlåning_____________________         Datum för inlämning:___________________ 

 

__________________________________________________________________ 
Namn 
 
 
_________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 


