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1 Inledning 
Detta dokument innehåller regler för anskaffning och användning av 
mobilabonnemang/telefoni, mobilsurf samt mobilt bredband. Mobiltelefon är för 
många anställda i kommunen ett viktigt arbetsredskap. Utgångspunkterna vid val av 
mobiltelefon är att den anställde ska kunna arbeta mer effektivt, flexibelt och vara 
mer tillgänglig. Vid anskaffning av mobiltelefon till arbetstagare ansvarar närmaste 
chef för att informera om vilka regler som gäller.  

2 Vem beslutar 
Behov av mobiltelefon, mobiltbredband och abonnemang beslutar närmaste chef 
om. Val av telefon och typ av abonnemang sker i samråd med närmaste chef utifrån 
de modeller och alternativ av abonnemang som Sydnärkes IT-förvaltning 
tillhandahåller.  

3 Applikationer (”appar”) 
Om installationen av en app föranleder en kostnad, står kommunen endast för 
kostnaden om programmet kan betraktas som ett redskap i arbetet och en chef 
godkänt åtgärden  

4 Mobil extension 
Kommunen strävar mot att ta bort antalet fasta telefoner. Målet är att ersätta dessa 
med mobil extension lösningar, dvs. att anknytningsnumret kopplas till en 
mobiltelefon.   

5 Privat användning 
Telefonen tillhandahålls först och främst för användning i tjänsten. Privata ärenden 
ska därför i största möjliga undvikas på tjänstetelefonen.  

Vid undantags fall kan medarbetare få möjlighet att också använda sin tjänstetelefon 
privat, detta ska godkännas av chef.  

Om medarbetare får tillåtelse att även använda telefonen privata ska en 
schablonavgift som kommundirektören fastställer dras från lönen varje 
kalendermånad. Denna överenskommelse ger inte rätt att privat använda telefonen 
så att extraordinära kostnader uppstår, exempelvis vid viss dyr 
utlandskommunikation, dessa kommer i så fall faktureras medarbetaren.   

6 Förlust av mobiltelefonen 
 Om mobiltelefonen tappas bort eller blir stulen ska tre åtgärder snarast vidtas: 

 Spärra telefonen via Telias kundtjänst, telefon 90 200 

 Anmäl till polisen 

 Meddela Information Lekeberg.   


