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Till grund för denna strategi ligger Melleruds kommuns Informations- och kommunikationspolicy samt gällande regler för offentlighet och sekretess.

DEFINITION
E-post är ett kommunikationssystem för elektronisk överföring av meddelanden och
handlingar mellan persondatorer. Detta system kan i många fall ersätta traditionell
överföring via intern och extern post samt telefon.

STRATEGI
Av ko mmu nens i nf or mat io ns- oc h ko mmu n i kat ions pol ic y f ra mgå r b l.a. att
"För kommunens informations- och kommunikationsverksamhet internt och externt skall
vi använda effektiva och väl fungerande verktyg och medier (PC, telefoner, Internet,
pressmeddelanden, e-post, mm)."
Melleruds kommun skall utnyttja alla möjligheter till elektronisk kommunikation, både
internt och externt, med syftet att öka kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten samt för att underlätta kommunikationen med kommunens invånare, tjänstemän, politiker och andra myndigheter. Härvid är e-post (elektronisk post) ett viktigt instrument.
e-post utgör ett komplement till övriga informationsvägar och skall hanteras i överensstämmelse med fastställd policy, strategi och tillämpliga riktlinjer och manualer. Särskilt
skall reglerna om offentlighet och sekretess samt diarieföring och arkivering beaktas.

BREVLÅDOR
Sa mt l iga anst äl lda med PC- arbet splat s ansl ut en t ill ko mmu nens nät ver k ska l l kun na nås
via int er n oc h ext ern ele kt ron is k post . Ko mmu na lrå det skal l kun na nås via ele kt ro nis k
post . F ör dett a ända mål s kal l det f innas et t ant al olika "brev lådo r ":
Ø
Ø
Ø

F unkt io nsb revlå dor ( my ndi ghet , f örvalt ni ng, avde ln ing, bef at t ning)
Ind iv idue l la t jänst ebrevlå dor
Syst emb rev lådo r

BEVAKNING

Respe kt ive f örva lt ni ng ut ser ansva ri g f ör bevakn ing av res pekt ive mynd ig het sbrev låda,
f örvalt ni ngsb rev låda sa mt f ör beva kn in g av avdeln in gsb revlådo r na. Bef at t nings brev lådor na oc h de indiv id uel la b revlå dor na beva kas av respe kt ive in nehava re.
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LOGGNING
En ko mp let t erande bevakn in g av brevlå do rna ske r ge no m log gn in g av t raf ik i n oc h ut .
Logg ni ngs list an ska l l f in nas t il lgän gl ig h os respe kt ive nä mn d/f örva lt nin g so m unde r lag f ör
ut lä mnan de av hand li nga r t il l al l män het en. Den av res pekt ive f örva lt ni ng ut sedde t jänst ema nnen s ka ll rege lbu ndet grans ka logg ni ngs list an mot dia riet oc h vid t veksa mhet er
kont a kt a berör d t jänst e man. Lo ggn in gsl ist an ange r mot t agare/avsändare, t idp un kt oc h
ärende me ni ng.

TILLSYN

Ko mmu nst yre lseko nt oret s dat at eknike r ansva ra r f ör den t ekn is ka sida n av e- posthant eri nge n.
T illsyn av ef t erlevna den av denna st rat egi ha nt eras av ko mmu nst yrelse kont o ret .
Till denna strategi kan Kommunstyrelsen fastställa riktlinjer och manualer.

Detta strategidokument skall finnas tillgängligt på kommunens intranät och på kommunens hemsida på Internet.

