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1 Inledning  

Följande riktlinjer är en revidering av Tranemo kommuns riktlinjer på sociala medier från 
2012, med diarienummer KS/2012:610.   

Till grund för revideringen finns också Tranemo kommuns informations- och 
kommunikationspolicy KS/2012:608.  

2 Syfte 

Syftet med Tranemo kommuns riktlinjer för sociala medier är att beskriva hur 
förvaltningen ska använda sig av sociala medier, samt vilka förhållningsregler som finns.   

 

3 Riktlinjer för användning av sociala medier i 
Tranemo kommun  

1. Tranemo kommun kommunicerar med kommuninvånare och andra, t.ex. 
företag, föreningar och myndigheter, på de arenor där allmänheten finns. Det 
innebär att Tranemo kommun är aktiv på ett urval av sociala medier. 

 
2. Det ska finnas ett godkännande från en medarbetares närmsta chef för att en 

anställd ska kunna använda sociala medier i tjänsten. Med detta godkännande 
klargörs att personen använder sociala medier som anställd och inte som 
privatperson. 

 
3. Kommunikatörer på Näringsliv- och Strategisektionen utser vilka personer som 

får skriva på sociala medier där kommunen är avsändare.  
 

4. Alla verksamheter som är aktiva på någon form av sociala medier ska göra detta 
känt för Näringsliv- och Strategisektionen, som samordnar Tranemo kommuns 
informations- och kommunikationsarbete. Detta för att en komplett lista med 
vilka sociala medier kommunen är aktiv på ska kunna upprätthållas. 
Inloggningsuppgifter måste delges Näringsliv- och Strategisektionen, för att 
sidan ska kunna rensas från eventuella olagliga kommentarer även om den som 
ansvarar för sidan inte är i tjänst. 
 

5. Den verksamhet som startar en sida på ett socialt medium ska vara aktiv på 
sidan. Att ha sidor som inte underhålls och uppdateras kontinuerligt kan ge ett 
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negativt intryck av Tranemo kommun. Därför ska avsikten och målgruppen för 
varje sida som startas vara väl genomtänkt och förankrad med 
kommunikatörerna på Näringsliv- och Strategisektionen. (Se ”Regler för uppstart 
av nytt konto på sociala medier”).  
 

6. Tranemo kommun ska ha en förteckning på den egna webbplatsen över vilka 
externa webbplatser, t.ex. Facebook, Instagram och YouTube som kommunen är 
aktiv på. Länkar ska finnas mellan Tranemo kommuns webbplats och de sociala 
medierna. Besökare som går in den ena vägen ska även ha möjlighet att 
tillgodogöra sig information som nås via den andra vägen. 

 
7. Om en lokalt aktiv politiker vill länka från kommunens webbplats till sociala 

medier eller sitt partis webbplats går det bra. Det ska klart och tydligt framgå på 
kommunens webbplats att åsikterna som framförs på sociala medier inte är 
kommunens egna utan den enskilde politikerns. 
 

8. Anställda i Tranemo kommun, som har fått i uppdrag att, som ett led i 
tjänsteutövningen närvara på sociala medier, ansvarar för hantering av 
inkommande synpunkter, svar och kommentarer. Ansvaret innebär att:  

• Besvara inkommande inlägg/synpunkter.  
• Vidarebefordra dessa till en annan anställd som är bättre lämpad att 

besvara dessa.   
• Avpublicera dessa med stöd av punkt 11.  
• Diarieföra enligt framtagna rutiner.  

Tänk på att svar på sociala medier ska ske snabbt, inom en arbetsdag, och gärna med ett 
personligt tilltal.  

 
9. För att dokumentera själva mediet ska ansvarig för kontot en gång i halvåret eller 

inför stora förändringar spara skärmdumpar från de sidor kommunen är aktiv 
på.  
 

10. Sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras på sociala medier. 
 

11. Brottsligt material, som till exempel hot eller hets mot folkgrupp m.m. ska tas 
bort av den som ansvarar för respektive sida på sociala medier.  
 

Kommentarer, synpunkter eller svar som kan antas strida mot gällande lagstiftning, direktiv 
och/eller policydokument ska skyndsamt avpubliceras eller raderas. Innan radering måste 
innehållet av meddelandet samt information om dess avsändare sparas. Såväl avpublicerat som 
raderat innehåll måste behandlas i enlighet med regler om allmänna handlingar. 
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4 Implementering och tillämpning 

Riktlinjerna kommer att synliggöras för medarbetare i Tranemo kommun på intranätet 
och hemsidan. Riktlinjerna kommer också att delges redaktörsgruppen för hemsida och 
sociala medier.  

5 Uppföljning 

Uppföljning av riktlinjerna sker vartannat år och följs upp i Tranemo kommuns 
kvalitetsledningsarbete.  
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