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Riktlinjer för extern användning av kommunens internet 

Allmänt 

Grundprincipen är att kommunens internetförbindelse inte är tillgänglig för privat an-

vändning. Kommunen abonnerar på en internetuppkoppling, dimensionerad och avsedd 

för användning av anställda i deras yrkesutövning och studerande i studiesyfte. 

Undantag från grundprincipen 

Inom kommunal verksamhet 

Allmänheten har möjlighet att koppla upp sig till internet via kommunens nät under 

ordnade former. Så sker exempelvis vid våra bibliotek, på fritidsgårdar och i viss ut-

sträckning på våra äldreboenden. Ansvaret för internetanvändningen och information 

om vilka regler som gäller åligger i dessa fall den verksamhetsansvarige (bibliotekschef, 

fritidschef etc).  

I denna undantagskategori kan även speciella arrangemang sorteras in. Om en skola eller 

fritidsgård på egen hand eller tillsammans med externa parter ordnar exempelvis ett 

LAN-party, så är det respektive verksamhet som har ansvar för att alla känner till förut-

sättningar och regler för sådana tillställningar. IT-kontoret ska alltid tillfrågas i god tid 

inför sådana arrangemang, för att hinna tillgängliggöra ”rätt” nät, och eventuellt hjälpa 

till med andra teknikinställningar. 

 

Då föreningar hyr eller lånar lokaler där kommunen har nät 

Endast föreningar med utsedd ansvarig person har möjlighet att använda kommunens 

internet, i samband med att de hyr eller lånar lokaler, där kommunen har datanät. Sär-

skild ansvarsförbindelse måste undertecknas av den ansvarige. Tanken med detta undan-

tag är att det ska vara möjligt att arrangera exempelvis LAN-partyn utan att kommunen 

står som medarrangör. IT-kontoret ska alltid tillfrågas i god tid inför sådana arrange-

mang, för att hinna tillgängliggöra ”rätt” nät, och eventuellt hjälpa till med andra teknik-

inställningar. 

Om föreningens önskemål föranleder extraordinära arbetsinsatser från IT-kontoret 

(brandväggsinställningar, nya logiska nät etc) debiteras denna arbetstid som extrahyra. 

Observera att tillgång till kommunens internet aldrig är en rättighet för en förening. 

Kommunen avgör från gång till annan om det är möjligt att upplåta nätet. 

 

Information om regler 

De regler som gäller då extern part använder kommunens internet skall meddelas an-

vändaren. En förening som undertecknar en ansvarsförbindelse är skyldig att känna till 

och följa dessa regler. 

 


