Instagram – "Hur ser ditt Falun ut?"
Hej och välkommen som gästanvändare av vårt Instagramkonto!

Gör såhär…
•
•

•
•
•

Lägg upp en selfie/bild på dig själv under måndag morgon och berätta vem du
är under inlägget och om du önskar kan du länka till ditt privata Instagramkonto.
Din vecka är från måndag morgon till lördag kväll.
Ladda upp lagom många bilder om dagen (2-4 rekommenderas). Det går bra att använda
sig av Boomerang och liknande effekter.
Bilderna ska vara tagna inom Falu kommun.

Använd alltid hashtagsen #mittfalun och #falun till alla bilder. Det är frivilligt att
använda relevanta hasthags till varje bild.
Formulera en beskrivning till bilden: t ex var tog du den.
Vill du visa hänsyn till ”ALLA”? Instagram har INTE automatiskt alt-text på bilder.
Appen stöder inte alternativ text för bilder inbyggt, men vi har möjlighet att lägga upp
en bild med en första kommentar som kan fungera som en alternativ text.

Tänk på att:
•
•
•
•
•

använd sunt förnuft, undvik ironi och sarkasm.
vara dig själv och uttryck dig gärna så alla förstår.
få samtycke av andra människor som du lägger upp bilder på, det är oftast
tillräckligt med ett muntligt samtyckte, alltså att man frågor att det är ok att bilden
publiceras.
be om vårdnadshavarens samtycke när du publicerar bild eller film på personen
under 16 år.
bilder och filmer som du publicerar på kontot fritt får användas av allmänheten. Du
delar alltså rättigheten till bilderna med andra, men behåller upphovsrätten. Om någon ska
använda sig av en bild du tagit måste den personen i möjligaste mån informera om vem som
tagit bilden. Det räcker att det står att bilden kommer ifrån Faluns konto. Fotot eller filmen får
inte användas i kommersiellt syfte och verket får inte ändras eller bearbetas.

•

•

•
•
•
•
•

besvara frågor så fort som möjligt, helst samma dag, utifrån bestämmelserna i
offentlighets- och sekretesslagen. Kan du inte själv besvara frågan kontakta oss så hjälper vi
dig.

ladda upp bilder som inte innehåller:
a) kränkande innehåll (exempel: rasistiskt-, könsdiskriminerande-, pornografiskt
innehåll)
b) opassande innehåll (exempelvis: bilder som hyllar alkohol- eller drogbruk)
c) innehåller copyright skyddat material
e) kommersiella syften eller politiska syften
notifiera Falu kommuns redaktörer om innehållet likt det beskrivet ovanför
framkommer i kommentarer.
notifiera Falu kommuns redaktörer om kommentarer och frågor kommer upp som
användaren inte har kunskap/befogenhet att svara på (exempel: kommunfrågor).
använda god och respektfull ton då man svarar på eventuella kommentarer.
inte skapa innehåll som målar Falun som plats, varumärke eller kommun på ett
negativt sätt.
Inte ändra profilbilden.

Genom att använda Faluns Instagramkonto accepterar du ovan instruktioner. Falu kommun
förbihåller sig rätten att stänga av användaren till kontot när som helst utan för varning samt
att redigera och ta bort bilder och kommentarer. Innehållet (bilder och texter) som användaren
skapar har Falu kommun rätt att använda i framtiden.
Allt innehåll som laddas upp är användaren ansvarig för.

Stort tack för att du vill vara med, lycka till!

Instruktioner
1. På måndag morgon får du ett personligt tillfälligt lösenord via e-mejl.
2. Använd lösenordet till användarnamnet: falukommun
3. Lösenordet använder du som inloggning via appen Instagram.
4. Det finns inga rätt eller fel, det viktiga är att du har roligt och att du får visa upp ditt
Falun. Använd bara sunt förnuft och följ de regler som lämnats ovan.
6. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att skriva till mailto:
kommunikationskontoret@falun.se.

