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Chalmers Studentkårs IT-strategi
Bakgrund
Under verksamhetsåret 16/17 hade verksamhetsplanspunkt h) syfte att göra ett
ställningstagande kring hur kåren bör sköta sina IT-system. Denna punkt springer ur att
kårens IT-system från 2012 varit eftersatta och i stort behov av översyn. Bland annat höll
kåren på att förlora stora mängder data i ett serverhaveri hösten 2015. På
fullmäktigesammanträde 6 16/17 togs ett beslut om att arvodera en eller flera medlemmar
kring strategiskt IT-arbete motsvarande maximalt 24 månaders heltidsarvodering. Dessutom
ålades verksamhetsplanspunktens arbetsgrupp att framställa en strategi för kårens ITsystem.

Syfte och användning
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IT-strategin beskriver studentkårens vision och mål för IT-system. IT-strategin ska ligga till
grund för studentkårens långsiktiga arbete i IT-frågor. Alla kårens ställningstaganden i ITfrågor, såsom utveckling och upphandling, ska syfta till att uppnå målen i strategin.

Vision för Chalmers Studentkårs IT
Chalmers Studentkår ska ha lättadministrerade och välutvecklade IT-system tillgängliga för
kårens organ att ta del av och bidra till.

Mål för Chalmers Studentkårs IT
Följande mål ska Chalmers Studentkår sträva efter att uppnå:

1) Mål för IT-infrastruktur
Chalmers Studentkår ska ...
a) ha modern hårdvara, mjukvara och IT-system.
b) ha intrångssäkra system och hantering av data.
c) säkerställa att dess data är säkerhetskopierad.
d) själva äga och drifta den hårdvara som anses nödvändig för att möta övriga
mål i denna strategi.

2) Mål för IT-service (mjukvara)
a) Alla organ inom kåren skall ha tillgång till de IT-tjänster som är relevanta för
deras verksamhet.
b) Kåren ska i sina val av och utveckling av IT-system ta hänsyn till medlemmarnas integritet.
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c) Kåren ska företrädesvis välja system för vilka användare själva kan söka information och support på internet, och ska i övrigt erbjuda support inom rimlig tid.

3) Mål för IT-samarbete inom kåren
a) Kårens organ ska samarbeta och utbyta kunskap och verktyg rörande ITtjänster.
b) Alla medlemmar ska ha möjlighet att bidra till utvecklingen av kårens IT-system, liksom att utveckla nya system för kåren, genom open source-utveckling.

Organisation och ansvar
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Kårstyrelsen är ansvarig för att utifrån strategin formulera handlingsplaner för utveckling av
kårens IT-system tillsammans med kårkommittén G.U.D. och eventuella andra med ITansvar inom kåren. Kårstyrelsen är ytterst ansvarig för att dessa handlingsplaner utförs.
Fullmäktige är ansvarig för utveckling och underhåll av IT-systemen genom budgetering och
investeringsbeslut.
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