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1. INTERNET OCH ANVÄNDARPOLICY
1.1 Inledning
Internet skapar möjligheter för såväl utökad dialog mellan medarbetare som effektiv
möjlighet till informationsutbyte. Syftet med denna policy är att redovisa grundläggande
värderingar och ställningstagande som finns i Gislaveds kommun kring hantering av datorer
och nätresurser. Gislaveds kommuns strävan är att all hantering av datorer sker på ett
professionellt sätt och bidra till positiv inverkan för verksamheten.
Med IT avses den teknik som används för att på elektronisk väg samla in, lagra, bearbeta,
kommunicera samt presentera data, bild, text och ljud.

1.2 Mål och förhållningssätt
I Gislaveds kommun ska användning av datorer och nätresurser ha anknytning till utövandet
av sitt yrke. Privat hantering av datorn kan vid enstaka tillfällen ske baserat på ett gott
omdöme och ett sunt förnuft. Alla som har ett anställningsförhållande med Gislaveds
kommun ska vara medvetna om att offentlighetsprincipen gäller inom kommunal verksamhet.
Offentlighetsprincipen innebär bland annat att myndigheters handlingar ska vara tillgängliga
för allmänheten, om de inte omfattas av sekretesslagen. En handling kan exempelvis vara
pappersdokument, videokassett, CD-ROM, databas, PC, server etc. Detta bidrar till att
dokument etc som hanteras på kommunala arbetsplatser måste behandlas med utgångspunkt
från det. Denna policy berör alla som har ett anställningsförhållande med Gislaveds kommun,
inklusive entreprenörer och inhyrd arbetskraft. Innebörden i policyn är att:








Alla anställda i Gislaveds kommun representerar kommunen vid all kommunikation
på Internet och vid användning av e-post.
Alla anställda ska ha säkerhetsaspekten i åtanke vid all kommunikation på Internet.
Alla anställda ska följa vett och etikett på Internet, det vill säga de regler som finns i
bilaga 2.
Arbetstagaren får inte använda datorn för information och kommunikation
innehållande exempelvis inslag av rasism, diskriminering, kränkande särbehandling,
våld, hot, sexuella trakasserier, övergrepp, barn- och vuxenpornografi samt inslag av
annan kränkande eller frånstötande karaktär.
Det är inte tillåtet att installera privata program eller program som laddas ner från
Internet.
Arbetsgivaren har möjlighet att göra kontroller av arbetstagarnas användning av
datorer och nätresurser, bl. a. ta del av innehållet i e-post, till exempel för att
säkerställa att nätsäkerheten eller vid misstanke om brott.
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2. HANDLINGSPLAN
2.1 Förebyggande åtgärder
För att kunna uppfylla Internet- och användarpolicyn krävs att information och utbildning
sprids kontinuerligt till anställda i Gislaveds kommun. Det görs bland annat genom att:
 Chefer ska få kontinuerlig utbildning om Internet- och användarpolicyn samt
handlingsplanen
 Innehållet i policy och handlingsplan ska göras allmänt känt bland anställda genom att
närmaste chef informera om policy och handlingsplan i samband med introduktion samt
på personalträffar eller arbetsplatsträffar

2.2 Ansvarsfördelning
Allas ansvar
Alla medarbetare har ett ansvar för att använda arbetsgivarens datorer och nätresurser med
gott omdöme och sunt förnuft. Användning av datorer och nätresurser får givetvis inte störa
det ordinarie arbetet eller nyttotrafik, förorsaka ökade kostnader (material, uppkopplingstid
och liknande) eller äventyra säkerhet. Med tanke på offentlighetsprincipen är det mycket
viktigt att privat material hålls åtskiljt från arbetsgivarens och att även all tillfällig lagring sker i
privata arkiv/mappar. Följande säkerhetsföreskrifter bör uppmärksammas av den enskilda
medarbetaren:
Instruktion för nätsäkerhet
1. Ge aldrig någon ”utomstående” tillträde till Din dator, det är Du som är ansvarig för din
arbetsplats
2. Logga ur Ditt system om Du lämnar Din dator utan tillsyn
3. Låna aldrig ut Dina lösenord, det är Din behörighet och identitet som registreras i alla
loggar
4. Följ alltid de regler som gäller för varje specifikt system (Systemansvar)
Chefens ansvar
Närmaste chef har huvudansvaret för att hindra missbruk av datorerna och nätresurserna. I
detta ingår att:
 Informera medarbetarna om Internet- och användarpolicyn och handlingsplanen, i
samband med detta ska den anställde fylla i blanketten om Internet och kommunikations
användning, se bilaga 1
 Meddela IT-enheten omgående när någon slutar sin anställning, eller byter
enhet/arbetsplats
 Upplysa och agera snabbt vid tecken på att medarbetare använder IT-verktyget felaktigt.
I detta ansvar ingår att:
– Dokumentera händelseförlopp ordentligt med tidpunkt, namn och omständigheter
– Boka in ett samtal och förklara för medarbetaren att beteendet inte accepteras.
Chefen ska även förtydliga vilka arbetsrättsliga påföljder som kan bli aktuella om inte
beteendet upphör. Stöd kan erhållas från HR-avdelningen.
– Efter samtal ska chefen dokumentera vad parterna har kommit överens om
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IT-enhetens ansvar
IT-enheten har ett övergripande ansvar för säkerhet och tillgänglighet för arbetsgivarens
datorer, nätverk och övriga IT-resurser.

2.3 Speciellt vid upptäckt av barnpornografiskt material
Upptäckt av barnpornografi på anställds dator
Vid upptäckt av barnpornografi på anställds dator ska arbetsgivaren alltid anmäla detta till
polisen samt aldrig radera sådant material från datorn. Innehav av barnpornografi är en
kriminell handling och materialet kan komma att behandlas som bevis för sexuella övergrepp
mot barn och för identifiering av offer samt förövare.
Användare stöter på barnpornografiskt material på Internet
Om en användare av misstag stöter på barnpornografiskt material på en sida på Internet ska
denna rapportera in sidan till Rikspolisens barnpornografigrupp på deras adress
childabuse@rkp.police.se. Vidare ska användaren även rapportera in till utsedd
systemadministratör att han/hon har stött på en sida av misstag och att denna är
inrapporterad till polisen. Användaren bör inte berätta vilken sida som är inrapporterad,
detta för att minska antalet personer som har kännedom om sidan.
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3. RIKTLINJER FÖR TELEFONANVÄNDNING
3.1 Riktlinjer för fast telefoni
Kommunens telefon- och telefaxabonnemang är avsedda för anställdas samtal i tjänsten. Om
anställda har behov av privata samtal eller fax vid enstaka tillfällen kan detta ske baserat på
gott omdöme och sunt förnuft.
Förvaltningschef beslutar om accessgraden för telefoner gällande utlandssamtal samt
vidarekoppling till mobiltelefon.
Kommunens mål är att hålla en hög service gentemot inkommande samtal. Anställda som har
en egen anknytning är skyldig att informera om han/hon inte kan besvara inkommande
samtal. Enklast sker detta genom att du använder det hänvisningssystem som finns, antingen
direkt via telefon eller via datorn.

3.2 Riktlinjer för mobiltelefoner
Mobiltelefoner är ett arbetsverktyg för att uppfylla mål om tillgänglighet, effektivitet och
säkerhet. Kommunen tillhandahåller mobiltelefoner till anställda som enligt
förvaltningschefernas bedömning behöver den i sin tjänstgöring.
Beslut om vem som ska inneha mobiltelefon fattas av förvaltningschefen; för förvaltningschef
förutsätts godkännande av kommundirektören.
Förvaltningschefen beslutar även om specifikation av samtal eller delad faktura via prefix ska
åtfölja fakturan.
Samtliga mobiltelefoner ska alltid registreras/förtecknas hos kommunens växel.
Användande av mobiltelefonen för enstaka privata samtal, ska som för fast telefon, i ske med
gott omdöme och sunt förnuft.

3.3 Bostadstelefon
Bör upphöra med hänvisning till nyttjandet av mobiltelefoner. Utredning pågår och berörda
förvaltningschefer kontaktade.
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RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV ELEKTRONISK
UTRUSTNING (komplettering 2015-04-17)
De här riktlinjerna beskriver hur du får använda den elektroniska utrustning som arbetsgivaren
tillhandahåller.
1.

TILLHANDAHÅLLANDE

Gislaveds kommun tillhandahåller all elektronisk utrustning som du som medarbetare behöver i ditt
arbete. Du bör därför aldrig använda privat elektronisk utrustning i arbetet. Att den elektroniska
utrustningen används på rätt sätt är en förutsättning för Gislaveds kommuns effektivitet och
informationssäkerhet. Exempel på elektronisk utrustning är datorer, kopiatorer, programvara m
mobiltelefon, läsplattor mm. Gislaveds kommun ska inte tillhandahålla någon utrustning utöver den
som du behöver i ditt arbete.
2.

ANVÄNDNING

När du använder elektronisk utrustning företräder du Gislaveds kommun. Det är viktigt att
upprätthålla omvärldens förtroende, bl.a. genom att hantera arbetsredskapen på ett omdömesgillt
och korrekt sätt. Det är även viktigt för att skydda informationen mot oönskad påverkan,
förvanskning eller förstöring.
Gislaveds kommun ansvarar för den information som hanteras för Gislaveds kommuns ändamål.
Gislaveds kommun tar däremot inte ansvar för information som behandlas för andra ändamål – även
om behandlingen sker med hjälp av Gislaveds kommuns arbetsredskap. Ansvarig är då i stället du som
privatperson.
Tänk på följande när du använder Gislaveds kommun arbetsredskap för privata ändamål:



3.

användningen ska ske med gott omdöme och i rimlig omfattning.
Gislaveds kommuns elektroniska utrustning får aldrig användas
o på ett sätt som strider mot lag, förordning eller föreskrift
o för att delta i spel om pengar
o för att läsa, eller i övrigt behandla, information av våldskaraktär, rasistisk, pornografisk
eller diskriminerande karaktär.
o så att användningens lämplighet skulle ifrågasättas av allmänheten eller arbetsgivaren
o så att användningen orsakar extra kostander för Gislaveds kommun.

ELEKTRONISK UTRUSTNING MED ABONNEMANG

Med ”elektronisk utrustning med abonnemang” avses här mobiltelefon eller läsplatta med SIM-kort
och de tjänster som därigenom tillhandahålls mot fast avgift utan möjlighet att särskilja privat
användning från användning i tjänsten. De tjänster som avses är mobiltelefoni, sms, mms och
datatrafik (surf).

3.1. Privat användning i kommunens lokaler/verksamhet
I kommunens lokaler/verksamhet får du använda elektronisk utrustning med abonnemang för privat
ändamål i ringa omfattning eftersom det inte är en skattepliktig förmån
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3.2. Privat användning får inte leda till extra kostnader för Gislaveds kommun
Om du använder Gislaveds kommuns elektroniska utrustning med abonnemang för privat ändamål,
ska det inte medföra extra kostnader för Gislaveds kommun. Det är därför inte tillåtet att nyttja
privata tjänster som faktureras utöver de tjänster som ingår i abonnemanget. Exempel på detta är
betaltjänster, utlandssamtal och roaming. Tjänster utanför abonnemanget omfattas heller inte av
skattefriheten.
Ovanstående gäller oavsett var du har använt utrustningen, och oavsett om det är av väsentlig
betydelse för utförandet av dina arbetsuppgifter att ha tillgång till utrustning/abonnemang.

3.3. Privat användning utanför kommunens lokaler/verksamhet
Din chef bedömer om du har behov av elektronisk utrustning med abonnemang utanför kommunens
lokaler/verksamhet eller inte. Bedömningen ska göras för varje enskild medarbetare och dennes
arbetsuppgifter. Om du har tillgång till mer än en elektronisk utrustning med abonnemang, så ska
bedömning göras för var och en av de enskilda utrustningarna (mobiltelefon, läsplatta m m). Även
typen av tjänst i ett abonnemang som tillhandahålls ska bedömas. Blankett för detta finns framtaget.
3.3.1.

Utrustningen är av väsentlig betydelse för arbetet utanför kommunens
lokaler/verksamhet.
Om det är av väsentlig betydelse för dina arbetsuppgifter, att du har tillgång till elektronisk utrustning
med abonnemang utanför kommunens lokaler/verksamhet, ska din chef besluta att du får använda
utrustningen för privat bruk i ringa omfattning utanför kommunens lokaler/verksamhet. Detta beslut
ska dokumenteras enligt en särskild instruktion och blankett. Chefen ska även informera dig om
beslutet och vad det innebär.
Gislaveds kommuns nu gällande abonnemang för mobiltelefoni (inklusive sms) och mobil datatrafik
med mobiltelefoni gör det svårt att särskilja privat användning från nyttan i anställningen och
kommunen bedömer att den förmån som uppkommer är av begränsat värde. Om den elektroniska
utrustningen med abonnemang dessutom är av väsentlig betydelse för att du ska kunna utföra dina
arbetsuppgifter utanför kommunens lokaler/verksamhet, är privat användning utanför kommunens
lokaler/verksamhet inte skattepliktig enligt ställningstagandet, och därför tillåten för kommunens
anställda.
3.3.2.

Utrustningen är inte av väsentlig betydelse för arbetet utanför kommunens
lokaler/verksamhet.
Om det inte är av väsentlig betydelse för dina arbetsuppgifter, att du har tillgång till elektronisk
utrustning med abonnemang utanför kommunens lokaler/verksamhet, får du inte använda
utrustningen för privat bruk utanför kommunens lokaler/verksamhet.
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Bilaga 1
Internet och datoranvändning

Blankett för Internet och datoranvändning
Anställda i Gislaveds kommun måste uppträda under eget namn och ta ansvar för uttalanden
som framförs via Internet och handlingar som utförs med hjälp av Internet.
Det innebär att du ska:





Använda ett vårdat språk
Visa respekt för andra människor
Ej åsidosätta sekretesslagstiftning eller annan lagstiftning där sådan finns
Respektera alla former av copyright

Detta innebära att samtliga anställda i Gislaveds kommun ska följa Internet- och
användarpolicy samt beakta riktlinjer för telefonanvändning i Gislaveds kommun.
Det är varje användares eget ansvar att hantering av datorer, nätresurser och telefoner sker
på ett professionellt sätt och bidra till positiv inverkan för verksamheten.
Tänk på att Internet i första hand är ett arbetsredskap.
-----------------------------------------------------------Jag har tagit del av ovanstående regler och inser att avvikelser eller missbruk från dessa
medför att anslutningen till Internet omedelbart tas bort och att arbetsrättsliga påföljder kan
komma i fråga.

Gislaved den:……………………………
……………………………………………
Användaren

…………………………….
Personnr (10 siffror)

……………………………………………
Namnförtydligande
……………………………………………
Områdes-/förvaltningschef

Undertecknas i 2 ex på arkivpapper. Original till löneenheten och arbetstagaren
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Bilaga 2
Netikett på gislaved.se

Reviderad 100319

Netikett på gislaved.se
På datorer som tillhör Gislaveds kommun eller datorer som är anslutna till nätverk och
internet via gislaved.se får man inte:


uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott



göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion,
tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning



sprida pornografiska bilder



göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande



göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet



utöva hot eller trakasserier mot enskild person eller organisation



utge sig för att vara någon annan person

Upphovsrätten ska respekteras. Be därför alltid om tillstånd om du vill kopiera eller använda
datorprogram, text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller innehar
rättigheterna till och det inte klart framgår att de är fria att använda. Använd inte heller
någon annans namn eller fotografi/bild utan tillstånd från denne.
Att tänka på:
Gör mot andra vad du vill andra ska göra mot dig!
Din vy mot Internet och dess användare är din datorskärm.
Det du delar ut via skärmen är det mottagaren tar del av. Om vi är upprörda, sarkastiska,
skrattar eller gråter spelar ingen roll. Det är fortfarande bara det skrivna ordet/bilden som
mottagaren kan tolka. Därför är det viktigt att vara tydlig i vad man menar. Det är också
viktigt att inte missbruka Internets anonymitet och svära, förolämpa eller förtala andra
Internetanvändare.
Säg aldrig något på Internet som du inte skulle säga "ansikte mot ansikte" till en
annan människa, det är en bra grundregel.
Även om du av någon anledning känner att du skulle kunna säga något mycket oförskämt
eller elakt rakt i ansiktet på en annan människa, ska du undvika att göra detta via Internet
eftersom detta är ett sätt att förtala någon man inte känner.
En annan anledning till att bete sig väl på Internet är att din kommunikation är elektronisk dina ord är skrivna. Detta innebär att orden (och bilderna) kan lagras någonstans på nätet
där du inte har kontroll över dem. Det innebär också att det du skriver, eller delar ut, kan
kopieras och skickas vidare till människor du inte känner eller har en aning om.
Det du säger idag kan dyka upp som en ovälkommen överraskning i morgon!
Bete dig på nätet som du beter dig i vardagslivet!
Glöm inte bort att du är anställd i en kommunal (= offentlig) verksamhet.
Det du skriver och tar emot kan eventuellt betraktas som allmän handling och ska hanteras
som sådan.
Tänk på hur du använder sociala medier om du har en myndighetsutövande funktion.
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