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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Julia Larsson

2019-02-25

Dnr KS 2019-178

Kommunstyrelsen

Användning av externa e-postadresser, beslut
Förslag till beslut
1. Förtroendevalda i Linköpings kommun ska enbart använda den kommunala
e-postadressen med domänadress ”linkoping.se”.
2. Kommunstyrelsens beslut 2011-06-14, § 253, om att tillåta vidarebefordran
från kommunal e-postadress till privat e-postadress upphävs i samband med
detta beslut.
Ärende
När en förtroendevald påbörjar sitt politiska uppdrag i Linköpings kommun ges
det tillgång till en kommunal e-postadress med domänadress ”linkoping.se”
vilken är avsedd att användas i det kommunala uppdraget. De förtroendevalda
ges även tillgång till en iPad där den kommunala e-posten finns tillgänglig.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

I Offentlighet- och sekretesslagen 4 kap, § 1, skrivs det att en myndighet ska ta
hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar
hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna
handlingar. Myndigheten ska även särskilt tillse:
- att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt
tryckfrihetsförordningen
- att allmänna handlingar ska kunna skiljas från andra handlingar
- att rätten att ta del av allmänna handlingar säkerställs samtidigt som
sekretesskyddet upprätthålls
Med hänvisning till att alla förtroendevalda i Linköpings kommun får en iPad
med den kommunala e-posten tillgänglig, Offentlighet- och sekretesslagen
samt utifrån ett säkerhetsperspektiv föreslår Kommunledningsförvaltningen att
förtroendevalda i Linköpings kommun enbart ska använda sin kommunala epostadress i sitt politiska uppdrag för att bland annat kunna säkerställa att
Offentlighet- och sekretesslagen följs vid begäran av allmänna handlingar.
Kommunstyrelsens beslut som fattades 2011-06-14, § 253, att tillåta
vidarebefordran från den kommunala e-postadressen till en privat e-postadress
upphävs därför i samband med detta beslut.
__________

2 (3)

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Användning av externa e-postadresser, beslut, 2019-02-25

3 (3)

Samråd
Samråd har skett tillsammans med LKDATA vilka tillstyrker förslag till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
LKDATA
Samtliga nämnder, styrelser, bolag och
förvaltningar

