Policy för IT-stöd för politiker
i Ragunda kommun
Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2014

Dokumenttyp: Policy
Diarienummer: KS 2011/120
Giltighetstid: Tills vidare
Dokumentansvarig: Kommunsekreterare

Riktlinje
Beslutad av

Diarienummer

Giltighetstid

Gäller från

Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig

Kommunsekreterare

1 (1)

Tills vidare

KS 2011/120
2014-03-25

Policy för IT-stöd för politiker i Ragunda kommun
Som ledamot eller ersättare i Ragunda kommuns styrelser, nämnder eller utskott
har du rätt till en ragunda.se adress. Denna adress är det som din epost gällande
ditt politiska uppdrag kommer att skickas till.
Kommunledningen (presidiet) samt den kommunala samrådsgruppen ansvarar för
att den egna partiorganisationen och de egna ledamöterna i kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen är uppdaterade och informerade om aktuella ärenden.
Varje partiorganisation ansvarar för att ledamöter deltar i utbildningar,
konferenser och andra aktiviteter som det kallas till.
Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för att övriga i presidiet blir uppdaterade
på aktuella aktiviteter och information som är allmän för hela kommunstyrelsen.
Som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder
samt social utskottet har du rätt att låna en läsplatta. Läsplattan skall användas
som ett arbetsredskap för det politiska arbetet.
När det politiska uppdraget upphör ska läsplattan med tillbehör återlämnas till ITenheten. Läsplattan ägs av Ragunda kommun. Användaren får inte låna ut, hyra
ut, sälja eller pantsätta läsplattan.
Vid utlämnandet av läsplattan ska avtal undertecknas. Läsplattan ska hanteras
varsamt samt förvaras och transporteras på ett sätt att den inte skadas, förstörs,
kommer bort eller stjäls. Varje användare ansvarar för att plattan och tillhörande
IT-miljö används på ansvarsfullt sätt. Användaren får inte ta bort eller förändra de
grundinställningar eller förinstallerade program som finns i läsplattan. Om
eventuella programinstallationer görs i läsplattan ansvarar användaren för att giltig
licens finns. Användaren ansvarar för att skydda sina inloggningsuppgifter. Vidare
får användaren inte behandla personuppgifter kränkande, exempelvis via e-post
eller sociala medier.
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