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Uppsägning av domännamn
Bakgrund
Mjölby kommun reserverade i internets barndom ett antal domännamn i syfte att skydda
kommunens egen webb och styra besökare till mjölby.se. I dag är alla användare medvetna om
att man når sin kommun via till exempel mjölby.se eller motala.se. De flesta kommuner har nu
för tiden släppt sina ortsnamn fria eller överlåtit dem.
Vissa av de domännamn vi reserverat leder till mjölby.se, andra leder till ortsgrupper eller
företag. I dagsläget betalar Mjölby kommun runt 17. 000 kronor om året för namnen. Kostnaden
kan minskas betydligt om en del av namnen släpps fria eller överlåts till ortgrupper och/eller
lokala företag. Andra namn behöver vi behålla för att leda trafik till mjölby.se.
Våren 2014 undersökte Annelie Ahlström på tillväxt- och näringslivskontoret, om det fanns
intresse hos ortsgrupperna att ta över domännamn. Ortsgrupperna visade inget intresse, Hogstad
Svets AB hörde talas om det genom byalaget och ville vid tidpunkten disponera hogstad.se.
Huruvida företaget fortfarande är intresserat, är okänt.
Väderstad-Verken disponerar sedan länge vaderstad.se och väderstad.se. Företaget har en
skriftlig överenskommelse om att få använda dessa domännamn. Väderstad-verken är
intresserade av att överta dessa domännamn. Mantorp.se disponeras sedan flera år av
ortsgruppen ”Med Hjärtat i Mantorp”. Skanninge.se och skänninge.se disponeras av ortsgruppen
”Skänninge framtid.” Skriftliga avtal finns med samtliga tre parter. I dessa avtal står att
kostnader för domännamnen och hanteringen av dem ska betalas av företaget/föreningen från
och med den dag domännamnet börjar användas. Dock har kommunen inte tagit betalt för detta.
Vad gäller avtalen med ”Med Hjärtat i Mantorp” och ”Skänninge framtid” så är de inte
tidsbegränsade utan gäller tills vidare.
Förslag till beslut
De flesta kommuner har nu för tiden släppt sina ortsnamn fria eller överlåtit dem. Medborgare
idag är medvetna om att man når sin kommun via mjolby.se. Men för att säkerställa att leda
trafik till mjölby.se föreslås att Mjölby kommun behåller rätten till följande domännamn:
1.
mjolby.eu
2.
mjolby.nu
3.
mjolby.org
4.
mjölby.nu
5.
mjölby.se
En handfull domännamn leder till ortsgrupper och företag. Det föreslås att Mjölby kommun
erbjuder Väderstadverken att överta rätten till domännamnen vaderstad.se och väderstad.se och
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därmed kostnaden för dem. Likaså föreslås att Hogstad Svets AB erbjuds att överta rätten till
domännamnet hogstad.se med tillhörande kostnader.
Då det inte finns grund för att säga upp avtalen med ”Hjärtat till Mantorp” och ”Skänninge
framtid” så föreslås att Mjölby kommun följer gällande avtal och låter föreningarna stå för de
faktiska kostnader som är förenade med domännamnen och dess hantering. Detta avser
domännamnen; mantorp.se, skanninge.se och skänninge.se.
Övriga domännamn föreslås att Mjölby kommun säger upp avtalet/äganderätten till vilket också
innebär att de släpps fria för alla intressenter. Det gäller följande domännamn:
1. appuna.se
2. bjalbo.se
3. bjälbo.se
4. hogby.se
5. högby.se
6. mjolbyyrkeshogskola.se
7. mjölbyyrkeshögskola.se
8. normlosa.se
9. ojebro.se
10. onnebo.se

11. ostratollstad.se
12. skeninge.se
13. skeppsas.se
14. spangsholm.se
15. spångsholm.se
16. vastraharg.se
17. västraharg.se
18. öjebro.se
19. önnebo.se
20. östratollstad.se

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta:
Att ställa sig bakom förvaltningens förslag om uppsägning av domännamn.

Kommunstyrelsens förvaltning
Dag Segrell kommunchef

C:\Windows\TEMP\zll1v2pq.aom\h31xry3t.jo3.docx

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142 - 851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Arbetsutskott

§ 243

Sammanträdesdatum

Sida

2015-12-14

1 (1)

KS/2015:431

Uppsägning av domännamn
Mjölby kommun reserverade i internets barndom ett antal domännamn i
syfte att skydda kommunens egen webb och styra besökare till mjölby.se. I
dag är alla användare medvetna om att man når sin kommun via till exempel
mjölby.se eller motala.se. De flesta kommuner har nu för tiden släppt sina
ortsnamn fria eller överlåtit dem.
Sammanfattning
De flesta kommuner har nu för tiden släppt sina ortsnamn fria eller överlåtit
dem. Medborgare idag är medvetna om att man når sin kommun via
mjolby.se. Men för att säkerställa att leda trafik till mjölby.se föreslås att
Mjölby kommun behåller rätten till följande domännamn:
1.
mjolby.eu
2.
mjolby.nu
3.
mjolby.org
4.
mjölby.nu
5.
mjölby.se
En handfull domännamn leder till ortsgrupper och företag. Det föreslås att
Mjölby kommun erbjuder Väderstadverken att överta rätten till
domännamnen vaderstad.se och väderstad.se och därmed kostnaden för
dem. Likaså föreslås att Hogstad Svets AB erbjuds att överta rätten till
domännamnet hogstad.se med tillhörande kostnader.
Då det inte finns grund för att säga upp avtalen med ”Hjärtat till Mantorp”
och ”Skänninge framtid” så föreslås att Mjölby kommun följer gällande
avtal med föreningarna och låter föreningarna stå för de faktiska kostnader
som är förenade med domännamnen och dess hantering. Detta avser
domännamnen; mantorp.se, skanninge.se och skänninge.se.
Övriga domännamn föreslås att Mjölby kommun säger upp
avtalet/äganderätten till.
Arbetsutskottet beslutar förslå kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom förvaltningens förslag om uppsägning av domännamn.
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Kommunstyrelsen
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