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Koncernövergripande riktlinjer för telefoni  

Inledning & Inriktning 

Telefoni är ett av våra viktigaste kommunikationsmedel både internt och 
externt i Sandvikens kommunkoncern. Professionellt bemötande, hög 
tillgänglighet, bra service och samordning av olika 
kommunikationskanaler är viktiga delar i att skapa bilden av vår 
organisation. 
 
Telefonen är ett arbetsredskap som ska stödja medarbetarna i sitt arbete 
att möta kunder och medborgares behov. 
 
Grundprincipen i vår kommunikation är att den sker på kundens/ 
medborgarens villkor. Kunden eller medborgaren ska alltid ges 
möjligheten att överlämna sitt ärende eller ansvaret för fortsatt 
kontakt till oss. 
 
Chefen har ansvar för att verksamheten möter kundens/medborgarens 
behov, att medarbetarna har rätt verktyg samt kunskaper om såväl de 
koncerngemensamma riktlinjerna för telefoni, lokala anpassningar samt 
praktiskt handhavanden.  

 
Medarbetaren har ansvar för ett professionellt bemötande och att följa 
de koncerngemensamma riktlinjerna för telefoni samt lokala 
anpassningar.  

 
Växeln har ansvar för uppföljning på såväl organisatorisk som personlig 
nivå samt ansvar för att utvecklingen av telefonitjänster stödjer 
medarbetarnas behov. 
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Koncerngemensamt ansvar  

• Till de anknytningar som kommunicerats ut externt ska det alltid finnas 
möjlighet för medborgaren att få svar inom fem signaler eller ges 
möjlighet att överlämna sitt ärende eller ansvaret för fortsatt kontakt till 
oss. 

• När någon lämnat ett meddelande, via röstbrevlåda eller till växeln, skall 
försök till återkoppling ske inom två arbetsdagar.  

• Överenskommen hälsningsfras ska användas vid telefonsamtal samt som 
hälsningsmeddelande i röstbrevlåda.  

• Överenskomna riktlinjer i talsvar ska användas. 

• Medarbetare skall använda hänvisningssystemet när hon/han inte kan 
svara i telefon. Detta för att ge våra medborgare/kunder en så god 
service som möjligt.  

• Vi ska hantera uttjänt telefoniutrustning på ett miljövänligt sätt. 
Information i telefoner skall hanteras på ett säkert sätt. 

• Felanmälan, hantering av abonnemang samt inköp av telefoniutrustning 
hanteras av växeln enligt rutiner på Intranätet. 

• Praktiska tillämpningar av telefoni tas fram av respektive förvaltning 
och bolag. 

 


