E-postadress för dig som
förtroendevald
Du som förtroendevald i Borlänge kommun har nu en borlange.se adress. Som
förtroendevald ska du vara införstådd med de skyldigheter som hanteringen av epost innebär. Du ges möjlighet till utbildning i e-postsystemet och om lagstiftningen
som gäller hanteringen av e-post.
Kommunstyrelsen beslutade 30 oktober 2012 att du som inte redan har en epostadress genom borlange.se ska ha det. Från och med 1 april 2013 kommer all epost som skickas från kommunen att ske till den adressen och det är den adress
som kommer att lämnas ut i olika sammanhang.
Har du problem eller frågor om Outlook kontaktar du IT-kundstöd via telefon: 0243661 00, kl. 07.00-16.15, måndag – fredag eller skickar e-post till itkundstod@borlange.se

Allmänna handlingar och registrering
En allmän handling är en handling som kommit in till en myndighet eller som blivit
upprättad där.
Som förtroendevald betraktas du som en ”del” av myndigheten och post som
kommer till dig i egenskap av företrädare för myndigheten blir alltså en allmän
handling. E-post ska hanteras på samma sätt som papperspost.
Handlingar som inte är allmänna och inte behöver registreras är till exempel reklam,
enklare överenskommelser (mötestider och liknande), meddelanden av ringa
betydelse för verksamheten, privat post och post man får i egenskap av facklig
företrädare eller partiföreträdare.
Om du i din e-postlåda får en e-post som ska registreras ska du skicka den vidare för
registrering till myndighetsbrevlådan för den verksamhet/nämnd som e-posten
tillhör t.ex. omsorgsnämnden. Ett svar på en e-post hanteras på samma sätt och
skickas för registrering.
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Du är som förtroendevald i Borlänge kommun skyldig att bevaka din e-postlåda
kontinuerligt och ansvara för att de handlingar som ska registreras (detta gäller
oavsett om du har en borlange.se adress eller någon annan privat adress, det är
innehållet som styr vad som ska registreras, inte var du tar emot handlingen). Skicka
handlingar som ska registreras till nämndsekreterare.

Informationssäkerhetsinstruktion
Borlänge kommuns informationssäkerhetsinstruktion för användare riktar sig till
alla användare av kommunens information, politiker, anställda och extern personal.
Instruktionen redovisar hur man som användare ska agera för att upprätthålla en
god informationssäkerhet. Ta del av instruktionen på
https://borlange.se/sjalvservice-e-tjanster-och-blanketter/sjalvservice-kommunpolitik/
Vill du veta mer om informationssäkerhet så ta kontakt med kommunens
dataskyddsombud Sofia Kuoppa Söderström.
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Postadress
SE-781 81 Borlänge
Besöksadress
Röda vägen 50

Telefon
0243-740 00 (vxl)
Fax
0243-745 50

E-post
kommun@borlange.se
borlange.se

