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IT- riktlinjer  
 
Förutsättningar 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund (YÖMF) äger all information som behandlas inom 
YÖMF. 
 
Vid allt surfande på Internet så lämnar det elektroniska spår, bland annat på besökta 
webbplatser. Det är viktigt att tänka på hur Internet och e-post används eftersom detta sker i 
Miljöförbundets namn. Att skicka e-post privat från YÖMF innebär i princip detsamma som 
att använda Miljöförbundets brevpapper för privat bruk. 

 
Lagar och regler om upphovsrätt gäller även material som finns på Internet. Det är inte tillåtet 
att använda information från Internet på ett sätt som kränker upphovsrättsinnehavarens 
rättigheter (t.ex. genom felaktig användning av bildmateral eller nedladdning av musik, film 
eller piratkopierad programvara). 
 
All information i YÖMF:s informationssystem kan komma att kontrolleras via Ystad 
kommuns IT-avdelning för att spåra eventuella virus- eller hackerangrepp. Även kontroller av 
vilka webbplatser som besöks kan komma att ske. 
 
Privat e-post och andra privata texter är inte skyddade från behörig insyn i YÖMF:s IT-
system. YÖMF har rättslig skyldighet att kontrollera sina informationssystem, bl.a. genom 
bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL), lagen om elektroniska anslagstavlor och 
upphovsrättslagen. 
 
Riktlinjer 
 

• Användningen av IT ska syfta till att YÖMF når sina verksamhetsmål. 
 

• Det är inte tillåtet att besöka webbplatser som förknippas med pornografi, rasism, 
extremism eller liknande webbplatser då detta innehåll bedöms som olämpligt och 
oetiskt av YÖMF. 
 

• Privat användning av e-post och privat surfning är tillåten men får inte inkräkta på 
arbetet, ska ske sparsamt och med gott omdöme. 

 
• Det är olämpligt att skicka känsliga personliga uppgifter eller annan känslig 

information med e-post. Detta främst för att förhindra åtkomst av obehörig utanför 
YÖMF. Med rätt kunskaper är information i e-post lätt åtkomlig och även lätt att 
ändra eller förvanska. 

 
• Installation och eventuell förändring i datormiljö och datorutrustning får endast utföras 

av behörig personal. Det är inte tillåtet att spara ner program från Internet utan att först 
ha godkännande från behörig personal. 

 


