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Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
(TFS 2004:23) om användning av Internet i Tullverket;

TFS 2005:34
Utkom från trycket
den 22 december 2005

beslutade den 19 december 2005.
Med stöd av 18 § verksförordningen (1995:1322) föreskriver 1 Tullverket
i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2004:23) om
användning av Internet i Tullverket
dels att 2, 7, 8 och 10 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas nya allmänna råd till 7 § av följande lydelse.
2 § Användning av arbetsgivarens Internetuppkoppling och e-post kan
jämföras med användning av telefon i tjänsten. En marginell privat användning kan godtas. Användningen får inte medföra negativa konsekvenser för Tullverket, vare sig ekonomiskt, anseendemässigt eller på annat
sätt.
Varor och tjänster får inte beställas för personligt bruk via uppkoppling
som Tullverket tillhandahåller. Ingen anställd i Tullverket får medverka
till att material med pornografiskt, rasistiskt eller på annat sätt kränkande
innehåll förekommer i Tullverkets datorsystem och nätverk. En anställd
får inte besöka webbplatser med sådant innehåll om det inte är nödvändigt
för att genomföra en arbetsuppgift.
Med Tullverkets datorsystem jämställs i denna författning i tillämpliga
delar även abonnerad informationsplats (s.k. webbhotell) till den del Tullverket har ansvaret för innehållet i det datorsystemet.
7 § Sekretesskyddad information får inte lagras i Tullverkets www-server
eller på något sätt vara åtkomlig via Internet. Detsamma gäller lösenord
och uppgifter om adresser till datorer i något av Tullverkets IT-system.
Oaktat vad som anges i första stycket får information som kan vara
föremål för sekretess göras tillgänglig via Internet om det finns särskilda
skäl och om tillgången på ett tillförlitligt sätt kan begränsas till personer
som har rätt att ta del av informationen.
Allmänna råd
Med särskilda skäl i 7 § andra stycket kan avses att ge möjlighet att tillhandahålla
elektroniska tjänster till importörer, exportörer och ombud.
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8 § Av kompetenscenter IT certifierat datavirusskydd skall finnas installerat på varje server och varje allterminal. Kompetenscenter IT ansvarar
för distribution och installation i Tullverkets nät av aktuell version av
detta virusskydd. Även fristående datorer skall ha ett uppdaterat virusskydd installerat.
Den som upptäcker eller misstänker virussmitta skall omedelbart
kontakta kompetenscenter IT som ser till att nödvändiga saneringsåtgärder
omedelbart vidtas.
Om det är nödvändigt får kompetenscenter IT utan förvarning stänga
ner maskiner eller delar av nätet för att förhindra risk för att smitta sprids.
10 § All datakommunikation genom brandväggen och ändringar i innehållet i www-server skall registreras i särskild logg.
Loggen får användas för
— att upprätthålla rätt tillgänglighets- och säkerhetsnivå,
— effektivt kunna åtgärda driftstörningar, samt
— för att kontrollera att de anställda följer de regler som gäller för
användningen av Internet.
Tullverkets säkerhetschef får begära utdrag ur denna logg för uppföljning av Internetanvändningen inom Tullverket, inbegripet kontroll av att
anställda i Tullverket iakttar reglerna för användning av Internet.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2006.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Torgny Johansson
(Rättssekretariatet)
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