Policy för mobil och surfplatta
Som arbetsgivare ser vi det som en självklarhet att anställda använder sig av mobil och/eller
surfplatta i jobbet, men vi anser det vara lika självklart att användandet av dessa tekniska
kommunikations hjälpmedel inte får påverka det arbete som utförs negativt.
Våra medarbetare, främst kollektivanställda, befinner sig ofta i miljöer som kan betraktas som
riskfyllda och det arbete som utförs kräver då god koncentration – därför ska användandet av mobil
och/eller surfplatta användas med största försiktighet så att fara inte uppstår när arbete pågår.
Mobil som tillhandahålls av Sven Jinert AB ska i första hand användas till arbetsrelaterade samtal,
men enstaka viktiga privata samtal är tillåtet och dessa bör ske i samband med den anställdas rast.
I övrigs ska mobil och/eller surfplatta som disponeras av anställda användas med sunt förnuft och
otillåten (missbruk) regleras på den enskildas lön. Missbruk av mobil och/eller surfplatta kan
innebära att anställningsförmånen tillfälligt eller permanent dras in och att den anställda erhåller en
skriftlig erinran.
Teknisk kommunikationsutrustning med tillgång till internet får inte användas till:
•
•

Att besöka anstötliga eller på annat sätt olämpliga sidor
Utnyttja internet för olagliga, kränkande eller andra oetiska ändamål

Använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning medan du kör?
Från 1 februari 2018 är det förbjudet enligt svensk lag (trafikförordningen) att använda sig av
mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning 1 om du håller den i handen medan du kör ett
motordrivet fordon. Lagstiftningen är till för att skydda dig och andra i din omgivning!
Vi ska dessutom alltid…
•
•
•
•

Följa svensk lagstiftning, inklusive föreskrifter från myndigheter
Följa regionala, såväl som kommunala bestämmelser
Respektera branschpraxis
Respektera bestämmelserna i kollektivavtal

Anställda på Sven Jinert AB ska ha god kännedom om, och agera i enlighet med denna policy 2.
Björn Jinert
Hässleholm 2020-06-03

1
2

Vad som menas med ”annan handhållen kommunikationsutrustning” avgör domstol.
Denna policy för mobil och surfplatta ska samverka med organisationens övriga policydokument.
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