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Riktlinjer för kommunkoncernens  

webbplatser 
Syftet med dessa riktlinjer är att hjälpa alla som arbetar med någon av kom-

munkoncernens webbplatser att kommunicera via webben. Våra webbplatser 

ska vara av hög kvalitet vad gäller innehåll, struktur, tillgänglighet och teknik. 

Nyttan för besökaren ska vara stor.  Genom att ha ett enhetligt förhållningssätt 

till våra webbplatser förstärker vi våra olika varumärken. 

 

 

Vem har ansvar för vad? 
 Kommunstyrelsen är juridiskt ansvarig för informationen på kom-

munkoncernens webbplatser.  

 Koncernledningen ska godkänna särprofileringar. 

 Förvaltningscheferna är ansvariga för att informationen på webbplat-

serna är korrekt.   

 Anställda är ansvariga för att informationen de publicerar är korrekt. 

På varje webbsida ska det vara tydligt vem som publicerat innehållet.  

 Alla förvaltningar är ansvariga för att ha en organisation för arbetet 

med webben. Webbredaktörerna ska delta på regelbundna webbre-

daktörsmöten. 

 Informationsavdelningen är ansvarig för dessa riktlinjer. Informat-

ionsavdelningen har även ansvar för att kvalitetssäkra innehåll, grafisk 

form och informationsstruktur.  

 Informationschefen ska godkänna eventuella undantag från dessa rikt-

linjer. Det kan röra sig om nya webbplatser, frågor om den grafiska pro-

filen eller strukturella förändringar. Informationschefen har även rätt att 

ändra eller stänga webbplatser efter samråd med kommunchef eller 

kanslichef.   

 Den strategiska webbgruppen är rådgivande i strategiska frågor.  

 It-pedagogen ska godkänna nya bloggar.  

 It-kontoret har det tekniska ansvaret för drift, utveckling och  

underhåll.  
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Vad gäller generellt för våra webbplatser? 
 www.hultsfred.se är kommunens centrala webbplats. Webbplatsen

samordnar information från alla kommunkoncernens förvaltningar och

bolag.

 Från www.hultsfred.se ska det finnas länkar till kommunkoncernens

övriga webbplatser.

 Alla kommunkoncernens webbplatser ska kunna påminna om gransk-

ning. Alla våra webbplatser ska även ha en sökfunktion.

 Kommunkoncernens webbplatser bör använda samma webbplattform.

 En webbplats kan representera ett projekt i samarbete med andra aktö-

rer. Det ska då framgå att Hultsfreds kommun är en av avsändarna.

 Nya webbplatser skapas enbart i särskilda fall.  Det är då viktigt att

beställaren noggrant kan presentera syftet med detta.

Sex fokusområden för våra webbplatser 
De sex fokusområdena rör innehåll, grafisk profil, språk, bilder, domäner och 

tillgänglighet. 

1. Innehållet ska vara strukturerat, korrekt och relevant

Innehållet på våra webbplatser ska vara uppbyggt utifrån besökarnas behov. 
Det ska alltid vara korrekt och relevant. Det ska vara logiskt och enkelt att 
hitta på våra webbplatser.

Våra webbplatser ska inte innehålla

 material som bryter mot lagen.

 material som är kränkande.

 politisk, rasistisk eller religiös propaganda.

 material som kränker upphovsrättsregler.

 betalda annonser

 rutiner för gallring och arkivering ska finnas i varje nämnds 
dokumenthanteringsplan 

Fotografer och författare har rätt att bestämma hur deras verk får 

användas. När något publiceras på webben behövs i de allra flesta fall 

upphovsrättsman-nens tillstånd.  

http://www.hultsfred.se/
http://www.hultsfred.se/
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2. Våra webbplatser ska följa vår grafiska profil
Webbplatser och underdomäner till www.hultsfred.se som har Hultsfreds

kommun som avsändare ska följa den grafiska profilhandboken.

Kommunkoncernens bloggar ska följa grafisk profil för

bloggar. Särprofilering ska göras enbart i undantagsfall. Vid en
särprofilering ska det framgå att Hultsfreds kommun står bakom

verksamheten.

3. Språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt

Språket på våra webbplatser ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Vi ska

följa Språklagen. Använd gärna språkverktyget Validera Text vid produkt-

ion av texter.

4. Vi ska ha rätten att använda bilder
Alla bilder skyddas av upphovsrättslagen. Innan en bild används på webben

ska det vara klargjort att vi har rätt att publicera den. Ange fotografens

namn vid bilden om det krävs. Kontakta informationsavdelningen om behov

av speciella bilder finns.

5. Domäner är del av vårt varumärke

Huvuddomänen www.hultsfred.se är en del av Hultsfreds kommuns varu-

märke. Endast om det är av stor nytta för användaren köper kommunen nya

domännamn.

6. Våra webbplatser ska vara tillgängliga för alla

Kommunkoncernens webbplatser ska vara tillgängliga och följa lagen om
digital tillgänglighet.

Hur mäter vi vår kvalitet? 
 Språket på alla våra webbplatser bör ha ett läsbarhetsindex (LIX-tal) på

högst 45.

 Informationsavdelningen ska ha tillgång till statistik för alla webbplat-

ser via Google Analytics.

http://www.hultsfred.se/
http://www.hultsfred.se/
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/
http://www.hultsfred.se/
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Vad gäller för arkivering och gallring? 
Rutiner för gallring och arkivering ska finnas i varje nämnds 

dokumenthanteringsplan. 

Relaterade dokument 
IT-strategi 

Kommunfullmäktiges instruktioner för hantering av personuppgifter i samband 

med webbpublicering av kungörelser/kallelser och protokoll 

Möjligheter med sociala medier 

Grafisk profil och värdehandbok 

https://www.hultsfred.se/files/2013/01/IT-strategi.pdf
http://www.hultsfred.se/files/2012/11/Krishanteringsplan.pdf
https://www.hultsfred.se/files/2013/02/Protokoll-fr%C3%A5n-kommunfullm%C3%A4ktiges-sammantr%C3%A4de-2013-02-25.pdf
https://www.hultsfred.se/files/2013/02/Protokoll-fr%C3%A5n-kommunfullm%C3%A4ktiges-sammantr%C3%A4de-2013-02-25.pdf
https://www.hultsfred.se/files/2013/01/Sociala_medier_och_Hultsfreds_kommun.pdf
http://www.hultsfred.se/files/2012/12/grafisk-profil-2.0.pdf
http://www.contentflight.se/UserFiles/File/Sa%20anvander%20du%20VT.pdf
http://blogg.hultsfred.se/bloggsupport/



