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Bakgrund
Det fasta telefonnätet i AlbaNova kommer tas ur drift 2016‐07‐01. Avgifterna för de fasta
telefonerna är höga och för att minska institutionens kostnader för telefoni kommer vi
därför helt gå över till att använda oss av mobiltelefoner. Det kommer att leda till ett
betydligt ökat antal mobiltelefoner och abonnemang som används i tjänsten. Detta
dokument syftar till att klargöra vad som gäller vid inköp och användande av mobiltelefoner
på Tillämpad fysik.

Vem skall ha en mobiltelefon i tjänsten?
Utgångspunkten är att alla anställda skall, på arbetsgivarens bekostnad, ha tillgång till
telefon för tjänstesamtal och vara nåbara via telefon när de befinner sig på arbetsplatsen.
För doktorander, postdoktorer och annan personal med tidsbegränsad anställning
tillgodoses tillgången till telefon genom gemensam enkel/fast mobiltelefon som är knuten
till rummet eller platsen, snarare än till en viss person. Dessa gemensamma enkla/fasta
mobiltelefoner, som endast får används inom ordinarie arbetsplats, är att betrakta som
likvärdiga med tidigare fasta telefoner.
Fast anställd personal erbjuds i första hand gemensam (som ovan) eller personlig enkel/fast
mobiltelefon för användning inom tjänsten. Personlig enkel/fast mobiltelefon får endast
används inom ordinarie arbetsplats och är att betrakta som likvärdig med tidigare fast
telefon.
Fast anställd personal där det är av väsentlig betydelse för arbetsuppgifternas utförande att
personen har tillgång till mobiltelefon utanför ordinarie arbetsplats1, erbjuds en personlig
”smart” mobiltelefon. Beslut om vilka personer som skall erbjudas en sådan mobiltelefon
fattas av närmaste chef (avdelningschef eller prefekt). Samma förutsättningar och regler
gäller separat mobilt bredband till bärbar dator.

Inköp av mobiltelefon
Alla mobiltelefoner skall köpas in genom KTHs produktwebb WISUM.
Enkla/fasta mobiltelefoner i beskrivningen ovan är telefoner enbart ägnade för
telefonsamtal utan ”smart” funktion och mobilsurf. Dessa kan vara av fast bordsmodell eller

1

Exempelvis personer med direkt personalansvar (avdelningschefer) eller ansvar för institutionsövergripande
funktioner (prefekt, studierektorer, programansvarig, TA‐personal) och personer med grupp‐ eller
projektledaransvar.
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vanlig mobiltelefon. Kostnaden bör inte överstiga 1000 kr för bordsmodell respektive 500 kr
för vanlig mobiltelefon.
Med ”smarta” mobiltelefoner i beskrivningen ovan är menas moderna mobiltelefoner med
mobilt bredband och tillgång till internet, e‐post och kalender mm. Kostnaden för en sådan
telefon bör inte överstiga 4000 kr.

Telefonabonnemang
Alla mobilabonnemang och abonnemang för mobilt bredband till bärbar dator skall tecknas
genom KTH teleservice eller beställs i WISUM tillsammans med telefonen. Datamängden för
eventuell mobilsurf eller mobilt bredband väljs utifrån vad som är motiverat av
arbetsuppgifterna. För kategorin smarta mobiltelefoner väljs i första hand abonnemang med
fast avgift, om detta är tillgängligt.
För att eventuellt integrera telefonen i KTHs växel tecknas så kallat MEX‐abonnemang.

Privat användning
Enkla/fasta mobiltelefoner får inte användas för privata telefonsamtal.
Smarta mobiltelefoner får användas för privata telefonsamtal i mindre omfattning, både
inom och utanför ordinarie arbetsplats. Förutsättningen är att privatsamtalen ryms i ett
abonnemang med fast avgift som är dimensionerat utifrån vad som är motiverat av
arbetsuppgifterna.
OBS: Samtalsdelen av nuvarande upphandlade mobiltelefonabonnemang på KTH är inte
med fast avgift vilket betyder att privata samtal inte är tillåtna.
(Dubbla telefonnummer med privat sida som faktureras separat till den anställde kan dock
användas. Kontakta teleservice angående detta.)
Smarta mobiltelefoner och separata abonnemang för mobilt bredband får användas för
privat bruk för mobil internetuppkoppling i mindre omfattning, både inom och utanför
ordinarie arbetsplats. Förutsättningen är att den privata datatrafiken ryms inom ett
abonnemang med fast avgift som är dimensionerat utifrån vad som är motiverat av
arbetsuppgifterna.
Mobiltelefoner eller mobilt bredband får inte användas för privata ändamål som bryter mot
KTHs etiska policy.

Övrigt
Innehavaren av mobiltelefonen ansvarar för att abonnemanget blir spärrat om telefonen
tappas bort eller blir stulen, samt att polisanmälan görs vid stöld.

