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MOBI LTELEFONSTRATEGI
Denna st rat egi ut gör en del av kom m unens I nfor m at ions- och k om m unikat ionspolicy och
fast st älls av Kom m unst yr elsen, som även kan fast st älla t illhörande rikt linj er och/ eller
m anualer.
$OOPlQW
Mobilt elefonen är et t arbet sr edskap för at t uppnå en effekt iv användning av kom m unens
resurser. Anskaffning av m obilt elefon sk all vara et t led i at t effekt ivisera verk sam het en,
öka t illgänglighet en och at t öka säk erhet en i verk sam het en. Nyt t an t illsam m ans m ed
kost naden ska vara avgörande vid anskaffning. Bland annat bör följ ande frågor st ällas
vid bedöm ning av om det för eligger behov av m obilt elefon:
9
9

Finns det några vinst er m ed at t snabbt få t ag i per sonen?
Har personen et t arbet e som t idvis gör det svårt at t nå en vanlig t elefon ( j our- eller
ber edskapst j änst göring) ?

9

Vilka krav finns på at t den akt uella personen är t illgänglig?

9

Finns det k rav på personlig säkerhet , t ex vid ensam arbet e?

9

Är behov et t illfälligt eller perm anent ?

9

Kan m obilt elefonen delas m ellan olika personer eller inom för valt ningen/ enhet en?

9

Ger m obilt elefonen m öj lighet t ill effekt iviseringar, t ex er sät t er viss arbet sledning?

$QVYDU
Förvalt ningschefen är ansvarig för at t den som får m obilt elefon ock så får inform at ion om
de r egler som gäller. För valt ningschefen kan delegera ansvar et t ill avdelningschef/ enhet schef, som i så fall avgör behov et och beslut ar om inköp sam t har ansvar et för användandet av m obilt elefoner inom sit t ansvarsom råde.
Principen är at t sam t liga av kom m unen bek ost ade m obilt elefonabonnem ang ska finnas
t illgängliga i kom m unens int ernkat alog sam t at t m obilnum m er t ill vikt iga servicefunkt ioner skall anges i den allm änna t elefonkat alogen. Förvalt ningschef avgör ( i undant agsfall)
om m obilt elefonnum m er behöv er vara hem ligt . Mobilt elefoninnehavaren svarar för at t
växeln om gående får uppgift om nyt t eller ändrat num m er . Behov och användning av
m obilt elefoner ska ses öv er k ont inuerligt .
Mellan kom m unen och innehavaren ska upprät t as en ansvarsförbindelse där det klart
fram går v em som handhar och ansvarar för m obilt elefonen. Den ger också en bek räft else
på at t per sonen är m edv et en om de r egler som gäller för användningen sam t rut iner för
åt erläm nande och förlust .
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$QVNDIIQLQJ
Förvalt ningschefen fat t ar beslut om anskaffning av m obilt elefoner/ avgör behovet av
m obilt elefoner sam t om pr övar det t a k ont inuerligt .
Kom m unkansliet svarar för huvudavt al m ed t eleoperat ör. 9l[HOQUHFHSWLRQHQ
JHQRPI|UN|SHWRFKDQVYDUDUI|UUHJLVWHUKnOOQLQJHQRespekt ive för valt ning svarar
HNRQRPLVNW för ansk affning av t elefoner och nya abonnem ang eft er sam råd m ed kom m unkansliet . Annan operat ör lQHQOLJWKXYXGDYWDOHWfår anlit as endast i undant agsfall
och endast eft er sam råd m ed huvudansvarig på kom m unkansliet . För valt ningen ut ser
behörig person at t undert eckna nya abonnem ang. Denna person är ock så för valt ningens
kont akt person m ed k om m unkansliet . Endast för et agsabonnem ang får t ecknas, d v s
abonnem ang som ger m öj lighet at t bet ala privat a sam t al separat .
Ansvarsförbindelser i original ska för varas cent ralt i kom m unens växel. Kopia på ansvar sförbindelsen ska t illst ällas arbet st agare/ fört roendevald sam t förvalt ningen.
Mobilt elefoner ska vara st öldskyddsm ärkt a.
$QYlQGQLQJ
Se Rikt linj er för m obilt elefoni och Manual för m obilt elefoni respekt ive Rikt linj er för fast
t elefoni och Manual för fast t elefoni.

