
 

Riktlinjer för Tranemo kommuns officiella hemsida  

på Internet 
 

 

Bakgrund 
 

Hösten 1996 startade inom kommunstyrelsekontoret de första funderingarna för 

att skapa en officiell hemsida för Tranemo kommun på Internet. I december 

gjordes en första version, som skapades snabbt för att tillgodogöra kommunen den 

PR som gavs genom Konsumentverkets undersökning om billigt boende. 

Länkning gjordes till de mäklare som arbetar inom kommunen. Detta samarbete är 

positivt och bör fortsätta. För det fortsatta arbetet krävs dock riktlinjer för arbetet 

med hemsidan i stort; ansvarsfördelningen, hur arbetet ska organiseras och 

grundläggande principer för den information som lämnas på hemsidan. 

 

 

Grundläggande principer 
 

Hemsidan ska ingå som en del i kommunens information. 

 

Informationen riktar sig främst till kommuninvånarna men också till andra med 

intresse för Tranemo. 

 

De principer som gäller för vårt övriga informationsarbete, ska gälla även för 

hemsidan. Det innebär att informationen ska vara korrekt, aktuell och lättläst. Den 

ska följa det utseende vårt tryckta material har med vapnets uppställning, typsnitt, 

grönt/rött som ”våra” färger m m. 

 

Syftet med hemsidan är att bättre sprida information om den kommunala 

verksamheten. Den ska ses som ett allt viktigare komplement till övrig 

information med möjlighet att nå nya grupper av kommunmedlemmar. Den kan 

innehålla mycket stor mängd information och kan utvecklas till att ge möjlighet 

till dialog med kommuninvånarna på ett helt annat sätt än annan information. 

 

För att långsiktigt hålla hemsidan aktuell, måste underhållsarbetet vara så enkelt 

som det är möjligt. På sikt bör dokumenten produceras (lokalt) i färdiggjorda 

dokumentmallar. Protokoll m m måste kunna sparas i lämpligt format för att 

kunna publiceras utan redigeringsarbete.  

 

Inom kommunledningskontoret ska finnas egen kompetens för att underhålla och 

utveckla hemsidan. 

 



  

 

IT-enheten 

 

Teknikansvar (tekniska förutsättningar och serverplats) samt säkerhetsansvar ( för 

att sidan ej kan förändras av obehöriga). 

 

Arkivarie 

 

Arkivansvar (att hemsidan regelbundet arkiveras). 

 

Samtliga förvaltningar och Tranemobostäder 

 

Ansvarar för det material som lämnas till hemsidan och för att detta är korrekt och 

aktuellt. Ansvarar för att lämna uppdateringar för det egna materialet till 

kommunledningskontorets berednings/informationsavdelning. 

 

För många dokument anges namn på kontaktperson med telefonnummer och  

e-postadress. Dessa kontaktpersoner har ett särskilt ansvar för att till berednings/ 

informationsavdelningen lämna uppdateringar av materialet. 

 

”Det offentliga Sverige” 

 
Hemsidan ska ingå i det landsomfattande nätet ”Det offentliga Sverige”. För att bli 

länkad till detta nät krävs att www-tjänsten uppfyller följande krav: 

 

* Är godkänd för publicering av kommunen 

* Har en välkomstsida med tydlig organisationsmarkering, logotype eller 

liknande samt uppgifter om informationsansvarig med namn, adress, telefon- 

och faxnummer samt eventuell e-postadress som klickbar länk 

* Har uppgifter om när informationen senast uppdaterades 

* Har länkar och innehåll som regelbundet kontrolleras. 

Målsättningen ska vara att i möjligaste mån också uppfylla de övriga 

rekommendationer som finns för länkning till ”Det offentliga Sverige”. 

 

Ansvarsfördelning 
 

Kommunstyrelsen, och i förlängningen kommunledningskontorets berednings- 

och informationsavdelning, ansvarar för kommunens centrala informations- 

verksamhet. Ansvarsfördelningen för hemsidan bör så långt som möjligt följa det 

övriga informationsarbetet: 

 

Kommunstyrelsen 

 

Politiskt ansvarig nämnd. 



 

IT-gruppen 

 

Ansvarar för den strategiska utvecklingen inom ADB/informationsteknik. 

 

Kommunchef 

 

Övergripande ansvarig. ”Ansvarig utgivare”.  

 

Administrativ chef 

 

Informationsansvar (Info-master). 

 

Berednings/informationsavdelningen 

 

Samordningsansvar. 

 

Övergripande ansvar för uppläggning, innehåll, kvalitet, aktualitet, uppdateringar. 

 

Samlar in och bearbetar material från övrig kommunal verksamhet. 

 

Ansvarar för layout och sidornas utseende. 

 

Systemansvar (web-master), uppläggning av länkar och länkstruktur. 


