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POLICY FÖR ANVÄNDANDE AV INTERNET FÖR ANSTÄLLDA I BROMÖLLA 
KOMMUN 
 
 
Bromölla kommuns hemsidor på Internet är kommunens ansikte utåt och är därmed en prioriterad 
verksamhet. Innehållet på sidorna måste vara enhetligt utformade. Innehållet på sidorna måste 
vara korrekt, tillförlitligt och uppdaterat. 
 
Det är  varje enskild förvaltnings och nämnds ansvar att de egna sidornas innehåll är enhetligt, 
korrekt, tillförlitligt och uppdaterat.  
 
Obligatoriska moment på förvaltningens eller nämnden hemsida är 
- organisationsskiss 
- verksamhetsbeskrivning 
- ekonomisk redovisning av verksamheten 
- information om möjligheter till kontakt med förvaltning/nämnd (e-post, telefon, fax) 
- möjlighet att söka i förvaltningens/nämndens dokument genom INFO3000 
- hänvisning från förvaltning till nämnd och vice versa 
- datum för senaste förändring på hemsidan 
 
Obligatoriskt innehåll för nämnderna 
- förteckning över ledamöterna 
- sammanträdesdagar 
- protokoll (KF, KS) 
 
Det är förvaltningschefen eller motsvarande som är ägare till informationen på hemsidan och  som 
därmed har det slutgiltiga ansvaret för förvaltningens hemsida.  
 
För det övergripande ansvaret för utformningen kommunens hemsidor utses en webredaktör. 
 
Förvaltningen eller nämnden ska utse en eller flera nyckelpersoner som svarar för att det lämnas 
information på Internet- och intranätssidorna.  
Någon på förvaltningen, eller i nämnden, ska svara för att adresserna till eventuella utgående 
länkar är korrekta och att sidornas innehåll är enhetligt, korrekt, tillförlitligt och uppdaterat.  
 
Innehållet i sidorna får inte bryta mot kommunala bestämmelser och policybeslut vad gäller etik, 
droger etc. 
 
Länkar från förvaltningarnas och nämndernas hemsidor ska vara relevanta ur informationssynpunkt 
för den berörda förvaltningen eller nämnden. 
 
Det står varje förvaltning fritt att själva producera sina egna hemsidor eller ge uppdrag åt någon 
kommersiell hemsideproducent. Vid produktion av hemsidor måste gällande copyrightlagstiftning 
respekteras och ansvaret för enhetlighet, korrekthet, tillförlitlighet och aktualitet beaktas. 
 
 



 
 
 
Den kommunala IT-gruppen har rätt att komma med synpunkter på det kvalitetsmässiga innehållet 
på de kommunala hemsidorna. 
 
Det är varje förvaltning som själv avgör principerna för användandet av Internet inom den egna 
förvaltningens verksamhetsområde. Dock bör  varje användare av Internet ta hänsyn till följande 
föreskrifter. 
 
Det är en förutsättning att man vid användandet av Internet beaktar skrivna såväl som oskrivna 
moraliska och etiska normer. Det är därför inte godtagbart att förolämpa eller förnedra andra 
Internetanvändare, än mindre göra intrång i andra Internetanvändares privatliv.  
 
Av säkerhetsmässiga skäl är det inte accepterat att manipulera de olika nätverken som man kan nå 
via Internet eller att skaffa sig tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det. Det är heller inte 
tillåtet att störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken. 
Som en konsekvens härav får man inte låna ut eller dölja sin användaridentitet. 
 
Det är inte tillåtet att uppenbart slösa med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller 
programvara).  
 
Det är inte tillåtet att försöka skada eller förstöra den datorbaserade informationen.  
 
Alla datorer med Internetuppkoppling - i nätverk eller utanför -  ska vara utrustade med ett 
uppdaterbart anti-virusprogram. 
 
Det är tillåtet att använda sådana freeware- och sharewareprogram som man anser sig behöva för 
det egna arbetet på den egna datorn (t ex AcrobatReader, QuickTime, RealAudio eller Wordview). 
Den enskilde brukaren måste registrera innehavet, om så krävs, och eventuellt betala för 
användningen av sådana program. Nedladdning av sådana program kan göras via kommunens 
nätverk . 
 
Vid användandet av nedladdade dokument, ljudfiler och bildfiler ska den gällande copyright-
lagstiftningen beaktas. 
 
Användandet av e-post regleras av ”Policy och anvisningar vid användande av e-post” beslutad av 
kommunledningsförvaltningen 1997-05-15. 
 
För Internet-datorer i publik miljö (t ex på skolorna, biblioteken samt den publika Internetdatorn i 
kommunhuset) bör de berörda förvaltningarna utarbeta lokala policyplaner.  
 
Denna policy ska utvecklas  i takt med förändringar som sker inom IT-området. 
 
_______ 


