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TELEFON PM
Telefoninköp beviljas av närmsta chef. Grundinställningen är att mobiltelefonen brukas
så länge den är funktionell för sitt ändamål. Val av arbetstelefon görs utifrån nedanstående valbara telefoner.
Inköp sker av kundtjänst (på anmodan av ansvarig samt attesterande chef) och telefonen ägs av Skåneidrotten.
Därmed tar Skåneidrotten ansvar för försäkring och ev. skada. Lånetelefon finns vid behov.
Telefon skall vårdas då det är ett arbetsredskap. Telefon skall alltid skyddas av skyddsfodral/wallet för att
minimera skador. Om inte arbetstelefonen inte hanteras varsamt bestämmer arbetsgivare val av
ersättningstelefon.
Arbetsgivaren ser positivt på att medarbetare nyttjar telefonen privat och erbjuder den möjligheten mot ett
mindre löneavdrag. Löneavdrag för fria samtal, SMS samt fri surf 50 kr/månad. Löneavdraget avser endast
mobiltrafik inom Sverige.
Kostnader som härrör t ex. röstningar, appar, köp samt utlandssamtal/SMS dras på lönen utöver ovan angivet
löneavdrag. Skåneidrotten tar endast extra kostnader som kan kopplas till tjänsteuppdrag t.ex. utlandssamtal
för de medarbetare som har sådana uppdrag och som görs inom ramen för sin tjänst. Övriga kostnader kopplat
till utlandsvistelse dras direkt genom löneavdrag. Inför utlandsvistelse bör överenskommelse göras med närmsta
chef om användandet av mobiltelefon i utlandet. Detsamma gäller tillfällig utökning av datatrafik/mängd.
Medarbetare som endast nyttjar mobiltelefon för arbete får vara införstådd i att ev. privat användning kan
komma att ifrågasättas vid ev. stickprov.
Medarbetare är fri att använda egen mobiltelefon av annan modell om så önskas. Ersättning utgår inte från
arbetsgivaren för användning av egen mobiltelefon. Ansvar, risk och skada för egen mobiltelefon (även om den
används i tjänsten) är i detta fall medarbetarens eget ansvar och ersättning utgår ej heller vid tex. skada.
Telefoninköp
Inköp av telefoner görs endast via Telia och det avtal RF.
Administratörer – valbara telefoner
 Sony Xperia M4 alt E4
 Samsung Galaxy J5 alt Ace 4
 Apple iPhone 5s 8GB
 Microsoft Lumia 640

För VL/idrottskonsulenter – valbara telefoner
 Sony Xperia Z3+alt Z5 Compact
 Samsung Galaxy S5 alt S6 32 GB (Inte
edge modellen)
 Apple iPhone 6 16GB

Generella tillbehör
 Fodral/wallet som skydd till telefoner
 Headset, hörlurar
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