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Regler och anvisningar för användande av  
IT-utrustning för elever vid Komvux  
 
IT-utrusningen finns till för att du som elev under studietiden ska få tillgång till 
IT-tjänster och programvaror. På så sätt får du möjlighet att använda moderna 
IT-verktyg i undervisning och annan verksamhet. Vårt mål är att du som elev 
ska ha så stor och fri tillgång till datanätet som möjligt. IT är ett viktigt verktyg 
för nyskapande, information och lärande. 

 

Tillgång till IT-utrustning 
För att kunna utnyttja IT-utrustningen måste du ha ett personligt 
användarkonto med användarnamn och lösenord som skickas ut till dig i 
samband med att du antas till utbildningen. Du måste känna till och godkänna 
regler, villkor och skyldigheter för användning av skolans IT-utrustning.  

Du godkänner reglerna genom att du i din digitala ansökan till Komvux på 
sista sidan kryssar för rutan med texten ”Jag har tagit del av 
antagningsreglerna”. 

I och med att du som elev godkänner användarförbindelsen får du: 

• Tillgång till skolans datorer och programvaror. 
• Ansluta egen utrustning till det trådlösa nätverket med tillgång till 

Internet. 
• Ett eget användarkonto, som upphör när du slutar på Komvux. 
 

Regler och skyldigheter 
Ditt användarkonto och lösenord är din personliga egendom och får inte 
lämnas ut till annan person. 

• Vid arbete som kräver datoranvändning svarar du själv för att du har 
inloggningsuppgifterna tillgängliga. 

• Du får inte koppla ur delar ingående i skolans datautrustning. 
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• Det är inte tillåtet att installera egna program eller tillbehör i skolans 
IT-utrustning. 

• Svensk lag gäller vid användandet av datorer och Internet. 
• För att kontrollera att IT-policyn efterlevs, har ansvarig för it-säkerhet 

rätt att utan förvarning övervaka skolans datanät och kontrollera 
innehållet i trafik och data. För systemansvarig gäller tystnadsplikt, 
dock ej mot rättsvårdande myndigheter. 

• Det finns webbsidor som är blockerade, sådana sidor får inte besökas 
via diverse bakvägar. Försök att sätta dessa spärrar ur funktion innebär 
automatiskt att åtgärder vidtas. 

• Datorspel är förbjudet. 
 

Vissa handlingar är eller kan vara olagliga och är förbjudna 
De regler som gäller i samhället i övrigt gäller också användningen av Internet. 
Brottsbalken, Lagen om upphovsrätt samt Dataskyddsförordningen är exempel 
på lagar som i kombination med andra föreskrifter från Örebro kommun utgör 
regelverk för hur IT-resurserna får användas. Detta regelverk innebär bland 
annat att det inte är tillåtet att: 

• Ändra eller förstöra filer och inställningar som påverkar datorernas 
funktionalitet. 

• Medvetet utnyttja resurser för otillbörligt manipulerande eller sabotage 
av data i den egna organisationen eller externa organisationer. 

• Medvetet sprida virus eller program som kan äventyra säkerheten i 
datanätet. 

• Använda andras bilder, texter, musik, filmer etc. som sina egna, eller 
inneha, kopiera eller sprida piratkopierade programvaror, dvs. att man 
respekterar lagen om upphovsrätt. 

• Inneha eller sprida information vars innehåll kan innebära hets mot 
folkgrupp, rasism, mobbing, pornografi, uppmaning till våld och brott 
eller upplevas som kränkande för levande eller döda personer. 

 

Konsekvenser vid otillåten användning 
Otillåten användning av verksamhetens IT-utrustning kan leda till att du 
förlorar ditt användarkonto och att du ej fritt får använda skolans datanät. Det 
kan även innebära att du blir ekonomiskt ersättningsskyldig. Om användningen 
strider mot svensk lag kan det leda till rättsliga påföljder. 


