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Riktlinjer 

Vem får använda sociala medier för Degerfors kommun? 
Kommunstyrelseförvaltningen, genom kansli och informationsenheterna, har samordningsansvar för 
sociala medier samt huvudansvar för den redaktionella hanteringen av våra officiella platser. 

Förvaltningar och bolag kan fritt använda sociala medier utifrån syfte, målgrupp och typ av budskap. 
De ska i så fall godkännas av respektive förvaltnings- eller bolagsledning och kontaktuppgifter på 
ansvarig person ska meddelas infonnationsenheten. Förteckning över vilka externa webbplatser som 
myndigheten/ förvaltningen är aktiv i ska finnas i berörd nämnd/bolags dokumenthante11ngsplan för 
att underlätta sökandet av allmänna handlingar. 

Förhållningssätt för yrkesmässig användning 
Den som kommunicerar för kommunens räkning måste ha fått uppdraget av sin närmaste chef som 
ska förankra beslutet i förvaltnings- bolagsledningen. Tilltalet kan mycket väl vara personligt men det 
ska tydligt framgå att det är på kommunens uppdrag. Ansvarig för konton måste vara beredd på att 
sociala medier genererar inkommande handlingar och att det är mycket viktigt att meddelanden och 
inlägg bevakas och frågor som rör myndighetens verksamhet besvaras. 

Samtliga konton som läggs upp ska ha kommunen som tydlig avsändare. Detta visas genom att 
loggan infogas i bilden. Ansva11g för kontot väljer profil- och omslagsbild och infogar bannem. 
Bannem tillhandahålls av informationsenheten. Det ska också klart framgå vilken förvaltning eller 
dylikt som administrerar sidan. 

Förhållningssätt för privata konton 
På arbetstid får sociala medier som huvudregel endast användas i tjänsten. P11vat användning är 
endast tillåten under raster. 

En anställd får aldrig publicera känslig information, foton eller uppgifter på sociala medier som kan 
bryta mot sekretess eller tystnadsplikt. 

Det är viktigt att vara tydlig med sin roll i sociala medier. På de platser man agerar som privatperson 
ska man vara tydlig med detta. Om en tjänsteman får en fråga på sin privata blogg eller sida som är av 
yrkesmässig karaktä.r ska tjänstemannen hänvisa pe:rsonen till de yrkesmässiga kontaktvägama. 

Öppna och avsluta ett konto 
Närmsta chef ska alltid tillfrågas och se till att det är förankrat i ledningen. Informationsenheten ska 
också alltid informeras Användarnamn och lösenord ska finnas tillgängliga för fler kollegor så att 






