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Erbjudande om köp av surfplatta (iPad) 
 

Förtroendevalda i Tibro kommun har för sitt uppdrag under mandatperioden  
2015-2018 fått låna en surfplatta av märket Apple iPad av kommunen. Eftersom 
surfplattorna börjar närma sig en ålder av fyra år kommer de att ersättas med nya 
vid kommande mandatperiods början. 

Kommunledningskontoret erbjuder därför förtroendevalda att köpa den lånade 
surfplattan. Priset inklusive fodral är 300 kr. Förutsättningen är att surfplattan har 
ett nummer som börjar på M06, t ex M0625, och är utdelad senast i maj 2018.  

Observera att erbjudandet inte gäller surfplattor med ett nummer som börjar på 
M5, t ex M5025. Dessa ska lämnas tillbaka om du inte fortsätter som 
förtroendevald under mandatperioden 2019-2022, se ”Återlämning av surfplatta”. 
Fortsätter du som förtroendevald för mandatperioden 2019-2022 (och har en 
surfplatta med ett nummer som börjar på M5) behåller du din nuvarande surfplatta 
och använder den för ditt uppdrag under mandatperioden 2019-2022. 

Det mobila bredbandsabonnemanget ingår inte i erbjudandet om köp av surfplatta. 
Abonnemangen kommer att stängas så snart nuvarande uppdrag är avslutat för 
de förtroendevalda som köper ”sin” surfplatta, men inte kommer att ha något 
politiskt uppdrag under nästa mandatperiod. 

Du som fortsätter som förtroendevald under mandatperioden 2019-2022 flyttar 
själv ditt nuvarande SIM-kort från den gamla surfplattan till den nya surfplattan. 

Nya surfplattor kommer att delas ut till kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare den 29 oktober, i anslutning till nya kommunfullmäktiges sammanträde. 
Övriga förtroendevalda kommer att få nya surfplattor under januari månad. 
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Köp av surfplatta 

Du som vill köpa din lånade surfplatta meddelar Ann-Louise Hedberg,  
helst via e-post ann-louise.hedberg@tibro.se. I andra hand via telefon  
0504-181 05, senast 2018-09-30. Du får därefter en faktura på 300 kr  
skickad till dig. 

Viktigt! För att du ska kunna fortsätta använda din utköpta surfplatta måste du 
meddela oss vilket serienummer din surfplatta har. Detta för att den måste 
avregistreras i våra IT-system innan du kan använda den privat. Serienumret finns 
på baksidan av surfplattan eller under Inställningar/ kugghjul)/Allmänt/Om/ 
Serienummer. Informera oss om serienumret samtidigt som du meddelar att du vill 
köpa surfplattan. 
 

Återlämning av surfplatta 

Du som inte vill köpa din lånade surfplatta återlämnar den till kommunens 
reception i samband med att dina uppdrag för 2015-2018 avslutas, eller till 
sekreteraren vid ditt sista möte med nämnd eller styrelse.  

Viktigt! Vi vill att du skriver ner de uppgifter om lösenkod, PIN-kod och AppleID 
som hör till surfplattan på ett papper och lämnar det tillsammans med läsplattan 
vid återlämnandet.   

 

Instruktioner och hjälp 

En instruktionsfilm om hur man flyttar SIM-kort och kommer igång med den nya 
surfplattan finns på tibro.se/surfplatta/. 
En instruktion kommer också att finnas i kartongen med den nya surfplattan. 
Behöver du mer hjälp kan du vända dig till IT-akuten i kommunhuset  
tisdag kl 13-15 och torsdag kl 08-10. 

 

Har du frågor kring erbjudandet vänder du dig till peter.legendi@tibro.se  
eller telefon 0504-181 17.  

 

 
Peter Legendi  
IT- och kommunikationschef 


