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Chalmers Studentkårs IT-strategi 
Bakgrund 
Chalmers Studentkårs IT-strategi ska beskriva hur kårens IT ska se ut samt vilka principer som ska 
gälla för dess utformning. För att uppnå strategin fastställer kårstyrelsen en handlingsplan 
innehållande tydliga mål och uppgifter. Strategin revideras därefter årligen och handlingsplanen 
revideras och rapporteras av kårstyrelsen en gånger per termin.  

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

Vision för Chalmers Studentkårs IT 
Chalmers Studentkår ska ha lättadministrerad och lättanvänd IT för dess medlemmar och 
förtroendevalda att ta del av och bruka. 

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

IT-tjänster 
Chalmers Studentkår ska… 

a) Erbjuda långsiktigt stöd för de tjänster som medlemmar tar del av, samt support då det felar. 
b) Tillhandahålla relevanta IT-tjänster till sina förtroendevalda, samt support då det felar. 
c) Efterhålla och kontinuerligt utveckla de system som möjliggör dess IT-tjänster 

IT-organisation 
Arbete inom IT i Chalmers Studentkår ska... 

a) Syfta till långsiktiga förbättringar 
b) Ske på modernt och beprövat vis 
c) Ske genom en handlingsplan där arbete för att nå målen i denna strategi struktureras upp, 

planeras och följs upp. Denna handlingsplan skall innehålla strukturerade samt relevanta 
nyckeltal och arbete med samt uppföljning av dessa 

d) Om möjligt syfta till att minimera arbetstiden som krävs för upprätthållandet av dess IT 
e) Ske inom ramen för tilldelade resurser 

Dataskydd 
Hantering av persondata i Chalmers Studentkår ska… 

a) Ske på sådant sätt att persondata inte olovligen hanteras 
b) Säkerställa integriteten för den behandlade 
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Organisation och ansvar 
Kårstyrelsen är ansvarig för att utifrån strategin upprätthålla den handlingsplan som används för 
kontinuerlig utveckling av kårens IT tillsammans med de anställda, konsulter, organ och 
förtroendeposter som av Kårstyrelsen utsetts till att inneha IT-ansvar. Kårstyrelsen är ytterst ansvarig 
för att dessa handlingsplaner utförs. 

Fullmäktige är ansvarig för utveckling och underhåll av IT-systemen genom budgetering och 
investeringsbeslut. 

 


