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Det Offentliga Sverige på Internet 
I bifogad broschyr finns information om projektet ”Det offentliga Sverige på 
Internet” som Toppledarforum har initierat och som drivs under 1997 och 
1998 av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och 
Regeringskansliet, Information Rosenbad. 

Projektet syftar till att främja användningen av Internet som medium för att 
underlätta åtkomst till samhällsinformation. Den 30 april öppnar projektet en 
webbplats på Internet som ska fungera som en gemensam ingång till 
offentlig information i Sverige med länkar till kommuner, landsting och 
statliga myndigheter som har egna webbplatser. 

Webbinformation med kvalitet 

Eftersom det är viktigt att informationen på en myndighets webbplats är 
tillförlitlig och aktuell så har Toppledarforum ställt upp vissa kvalitetskrav 
som webbplatsen måste uppfylla för att kunna länkas från den gemensamma 
ingångssidan. Kvalitetskraven finns beskrivna i den bifogade broschyren och 
innebär att  den webbplats som länkas från Det offentliga Sverige 

• är godkänd för publicering av den statliga myndigheten, kommunen eller 
landstinget 

• har uppgifter om när informationen senast uppdaterades 

• har länkar och innehåll som regelbundet kontrolleras 

• har en välkomstsida med en tydlig organisationsmarkering med logotyp 
eller motsvarande och uppgift om informationsansvarig med åtminstone 
en e-postadress som klickbar länk. 
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Inventering av kommunernas webbplatser 

Svenska Kommunförbundets bibliotek har gjort en inventering av 
kommunernas webbplatser i februari i mars 1997. Resultatet är att ca 50 av de 
170 kommuner, som har egna webbplatser, uppfyllde de fyra kvalitetskraven 
när inventeringen gjordes, medan ca 70 uppfyllde två eller tre av dem och 
skulle behöva göra en relativt liten insats för att kunna länkas. 

Hjälp behövs för att göra länklistan rätt från början  

Eftersom informationen på Internet är så snabbt föränderlig och resultatet 
från inventeringen redan är osäkert så skulle vi behöva hjälp direkt från den 
som är webbansvarig med att få länklistan så tillförlitlig som möjligt till den 
30 april. 

Därför är vi tacksamma om webbansvarig kontrollerar kommunens 
webbplats i förhållande till kvalitetskraven och svarar på de frågor som 
finns i bifogad enkät.  

För de ca 100 kommuner som inte har någon (egen) information på Internet 
ännu vill vi veta om det finns några planer på att öppna en kommunal 
webbplats och när det i så fall ligger i tiden. 

Skicka svaret till Kommunförbundets bibliotek senast 14 april antingen på 
faxnr 08-641 15 35 eller via e-post till: biblioteket@svekom.se eller via SK 
Direkt (FirstClass) till SK Biblioteket. 

Mer information i bokform och på Internet  

Projektet har gett ut en rapport och en handbok som heter Det offentliga 
Sverige på Internet. De finns att hämta på Toppledarforums webbplats: 
http://toppled.nutek.se/dokument.html eller för beställning från 
Statskontorets Publikationsservice, tfn 08-454 46 43, fax 08-454 46 45, e-post: 
publikations.service@statskontoret.se. Projektet har också en tillfällig 
webbplats med adress: http://www.lf.se/detoff. På Svenska 
Kommunförbundets webbplats www.svekom.se finns den mest fullständiga 
länklistan till alla kommuner som har webbadresser (drygt 200 st). 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av sektionschef Gunilla 
Lilie Bauer, tfn 08-772 45 94, e-post: gunilla.lilie.bauer@svekom.se. eller av 
bibliotekets informationstjänst, tfn 08-772 45 22, e-post: 
biblioteket@svekom.se. 
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Enkät: Kommuninformation på Internet 

Kommun: Uppgiftslämnare, namn och 
titel/funktion + tfn/e-post: 

 

 

 

1. Kommunen har ingen webbplats 
och har heller inga planer på att 
öppna en. (Du behöver inte svara på 
fler frågor) 

 

2. Kommunen har ingen webbplats 
idag, men kommer att öppna en. 
Ange tidpunkt/datum när den 
öppnas. 

Tidpunkt/datum: 

3. Vi kommer att beakta  
Toppledarforums kvalitetskrav när 
vi utformar tjänsten. 

 

4. Kommunen har en webbplats som 
uppfyller Toppledarforums fyra 
kvalitetskrav. 

Den kan länkas från ”Det offentliga 
Sverige” den 30 april.   

 

5. Kommunen har en webbplats. 
Den uppfyller inte alla baskraven 
nu, men de kommer att vara 
uppfyllda  

 

till den 30 april      

senare - vi meddelar biblioteket när 
det är klart      

6. Vi är intresserade av att delta i 
diskussionsforum för 
webbansvariga  

Namn/e-postadress till deltagaren: 
................................................................ 

................................................................ 

Föredrar att delta via: 

SK Direkt (FirstClass)  

Webbläsare  

E-post (listserv)  

 

Svaret skickas till biblioteket@svekom.se, faxnr 08-641 15 35 eller via SK 
Direkt till SK Biblioteket. Tack för hjälpen! 

 


	Det Offentliga Sverige på Internet
	Webbinformation med kvalitet
	Inventering av kommunernas webbplatser
	Hjälp behövs för att göra länklistan rätt från början
	Mer information i bokform och på Internet

	Enkät: Kommuninformation på Internet
	Uppgiftslämnare, namn och titel/funktion + tfn/e-post:
	Kommun:

