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Riktlinjer för telefoni 
Kommunens  telefoni  är  en  övergri- 
pande strategisk resurs och vårt främ- 
sta kommunikationsmedel för kontakt 
med medborgare, näringsliv och sam- 
arbetspartners. En viktig förutsättning 
för att kunna möta allmänhetens behov 
av kommunal service är att det finns 
en god och väl etablerad telefonkultur 
inom samtliga verksamhetsområden. 

Utgångspunkten för alla kontakter 
med kommunen ska vara 
»  ett trevligt bemötande 
»  en god tillgänglighet 
»  det ska vara lätt att komma i kontakt 

med rätt medarbetare 
»  ingen ska behöva ringa mer än en 

gång för att bli omhändertagen 
 

Telefonisten 
Telefonisten ska lämna god, snabb och 
personlig telefonservice till alla som 
ringer. 

Samtal  inleds  ”Hej  och  välkommen 
till Sotenäs kommun” eller Sotenäs Bo- 
städer 

Samtalet kopplas till den person som 
söks. Är denne inte anträff bar ska tele- 
fonisten erbjuda att: 
»  koppla  samtalet  till  annan  person 

inom samma förvaltning/avdelning. 
»  informera om när sökt person åter är 

anträff bar 

» vidarebefordra   meddelande   eller 
koppla till röstbrevlåda. 

Ett centralt röstmeddelande ska vara 
i drift då växeln är stängd. Röstmed- 
delandet anger växelns öppettider samt 
journummer. 
 

Förvaltningschefen 
Förvaltningschef   är   telefoniansvarig 
inom sitt verksamhetsområde. Det inne- 
bär att 
»  tillse att telefonipolicyn efterlevs 
» personal- och verksamhetsföränd- 

ringar meddelas växeln 
»  samråd sker med systemansvarig för 

frågor som rör telefoni 
»  fatta beslut i frågor om telefontider 
»  godkänna medarbetares innehav av 

mobiltelefon, även under semester/ 
ledighet. 

»  det finns rutiner för återtagande av 
mobiltelefon vid medarbetares av- 
gång 



 
 

 
 
 

Medarbetaren 
Varje enskild medarbetare har ett per- 
sonligt ansvar att ge allmänheten ett 
korrekt bemötande. Det innebär att 
»  inga samtal blir obesvarade 
»  samtal inleds ”förvaltning/avdelning 

samt för- och efternamn” 
»  tidpunkt för återkomst ges vid från- 

varo och denna hålls 
»  tydlig information om direktval 
»  eventuell röstbrevlåda avlyssnas 

fortlöpande 
»  använd direktval för interna samtal, 

eller automatisk telefonist, ank 4111 
»  använda röstbrevlåda med personligt 

hälsningsmeddelande/namnfras 
Frånvaro från arbetsplatsen meddelas 

enligt något av följande alternativ 
»  Telefonen stängs av med hänvisning 
»  Telefonen vidarekopplas till kollega 
Vid meddelande om frånvaro via hän- 

visningssystemet ska den uppringande 
få ett besked om orsaken till frånvaron 
(sammanträde,   tjänsteresa,   semester 
etc) och tidpunkt för återkomst. Den 
uppringande får möjlighet att bli kopp- 
lad till röstbrevlåda eller telefonist. 

Telefontider 
Telefontider ska anpassas så att verk- 
samheten blir så tillgänglig som möjligt 
för brukaren. 

Inrättande- eller förändring av verk- 
samhetsspecifik telefontid ska beslutas 
av förvaltningschef. Telefontider ska i 
möjligaste mån samordnas mellan verk- 
samheterna så att de sammanfaller. När 
telefontid tillämpas får telefonen inte 
stängas av. 
 

Röstbrevlåda 
Röstbrevlådans främsta syfte är att den 
som söker kontakt med tjänsteman ska 
kunna lämna meddelande om att bli 
kontaktad. Medarbetare som regelbun- 
det är på sammanträde/tjänsteresa bör 
därför anslutas till röstbrevlåda. Beslut 
om anslutning till röstbrevlåda fattas av 
förvaltningschef. 

Medarbetare som är ansluten till röst- 
brevlåda ska spela in ett personligt med- 
delande och fortlöpande kontrollera in- 
komna meddelanden. 
 

Utlandssamtal 
Utlandssamtal beställs genom växeln. 
Beslut om att öppna anknytningen per- 
manent för utlandssamtal fattas av för- 
valtning-/avdelningschef. 



 
 

 

 
 
 

Mobiltelefon 
Mobiltelefonen är en del av det kom- 
munala telefonsystemet och är därmed 
ett verktyg för god tillgänglighet och 
service. Det främsta skälet för att an- 
vända mobiltelefon i tjänsten är att öka 
tillgängligheten. 

Beslut om mobiltelefon i tjänsten, lik- 
som omfattning av abonnemang, fattas 
av förvaltningschef/avdelningschef. 
Med omfattning av abonnemang menas 
tilläggstjänster såsom MEX (mobil an- 
knytning), e-post, internet, datatrafik, 
GPS m m. Användning av mobiltelefon 
i tjänsten ska vara motiverat med hän- 
syn till arbetsuppgifterna. Mobiltele- 
fonen är, i likhet med övrig telefoni, i 
huvudsak för tjänstesamtal. 

Tjänsten Fakturadelning kan anslutas 
till abonnemanget då användaren ska 
nyttja mobiltelefonen för privata sam- 
tal. 

Växeln vidarekopplar inte samtal till 

mobiltelefon, utan ger istället en upp- 
lysning om mobiltelefonnumret. 

Varje enskild medarbetare med mobil- 
telefon ska ansvara för att 
»  medflyttning  från  fast  telefon  till 

mobiltelefon inte förekommer 
» mobilsvar med personligt medde- 

lande aktiveras (gäller ej mobila an- 
knytningar, MEX) 

»  telefonen spärras vid stöld eller för- 
lust 

 

Utrustning och teknik 
Val av teknik, såsom fast telefon, mobil 
anknytning eller trådlös telefon ska all- 
tid göras med utgångspunkt från behov 
och bedömd effekt. 

Nya anknytningar, abonnemang, te- 
lefoner och kringutrustning ska bestäl- 
las enligt inköpsrutin som beskrivs på 
intranätet  och  i  samråd  med/genom 
IT-avdelningen för att garantera rätt 
teknikutförande. Beställd utrustning 
interndebiteras beställarens ansvar. 
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