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 Kommunstyrelsen 
 

Förslag till Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anta riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun 
 
Ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinjer för sociala medier. Förslaget har 
diskuterats med samtliga kontor, förvaltningar och bolag genom det strategiska 
informatörsnätverket. Förslaget har även diskuterats med direktörerna för 
produktionsförvaltningarna.  
 
Föredragning 
Uppsala kommun vill kommunicera med medborgarna på deras villkor och där de finns. 
Kommunen ser sociala medier som lämpliga kanaler för dialog med medborgare, medarbetare 
och andra relevanta aktörer, och uppmuntrar därför medarbetarna att använda sociala medier 
för att prata med sina målgrupper och sina kollegor. Riktlinjerna för sociala medier ska ge 
medarbetare i Uppsala kommun vägledning i användningen av sociala medier på ett sätt som 
är förenligt med kommunens policydokument och gällande lagstiftning.  
 
Uppsala kommun har sedan våren 2009 varit närvarande i sociala medier, inledningsvis på 
Twitter som ett test på vad kanalerna skulle kunna ge för mervärde i kommunikationen med 
medborgarna. I Vision 2030-arbetet användes blogg, Youtube och Twitter för att få in 
synpunkter från medborgarna, vilket resulterade i 1 700 svar, att jämföra med de cirka 300, 
som vanligen kommer in i liknande dialoger, med traditionella kanaler.  
 
Uppsala kommun insåg tidigt behovet av regelverk för offentliga verksamheters närvaro i 
sociala medier och informationschefen initierade SKL:s arbete med att ta fram en checklista 
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för sociala medier. Denna blev klar samtidigt som regeringen gav E-delegationen i uppdrag 
att ta fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. 
 
Den förhållandevis tidiga etableringen i sociala medier och inte minst det faktum att 
kommunen välkomnar sina medarbetares närvaro i sociala medier i dialogen med 
medborgarna, har gjort att Uppsala kommun framstår som en förebild för andra kommuner.  
Ett flertal inbjudningar till konferenser och seminarier har hörsammats, då tjänstemän från 
kommunledningskontoret hållit presentationer om hur Uppsala kommun arbetar med sin 
närvaro i sociala medier. 
 
Uppsala.se, som på första sidan visar flödet, konversationen i kommunens olika Facebook- 
och Twitterkonton, uppmärksammades under 2011 då webbplatsen vann Svenska Webb-
priset i kategorin kommunwebbar. 
 
Riktlinjerna avses gälla även kommunens bolag. Kommunstyrelsen kommer att beakta frågan 
i kommande förslag till ägardirektiv. 
 
Förutsatt att kommunstyrelsen antar riktlinjerna kommer de att tillämpas enligt bilaga. 
Informationschefen beslutar om ändringar i tillämpningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Riktlinjerna för sociala medier i Uppsala kommun medför inga ökade kostnader eller utgifter. 
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