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• Vill du få möjlighet att arbeta delar av din arbetstid på distans?



Arbete hemifrån – och distansarbete
”Arbete hemifrån” under pandemin (t o m 31 oktober 2021)

• Under pandemin har statligt anställda – på uppdrag av regeringen – arbetat hemifrån 
för att förhindra smittspridning på arbetsplatserna. Att arbeta hemifrån under denna 
period kräver inte skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren (chefen).

• På LU sker en stegvis och anpassad återgång till verksamhet utan restriktioner till följd 
av pandemin under perioden 16 september-31 oktober. Den 1 november ska 
återgången till verksamhet utan restriktioner vara genomförd.

”Distansarbete” vid verksamhet utan restriktioner (fr o m 1 november 2021)

• Från och med den 1 november krävs skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren för 
distansarbete. 



LU:s riktlinjer för distansarbete för 
teknisk och administrativ personal (TA)
• Pandemin har aktualiserat behovet av en översyn av förutsättningarna 

för distansarbete – möta nya behov utifrån mer erfarenhet av arbete 
hemifrån.

• Rektor beslutade om uppdaterade riktlinjer för distansarbete för teknisk 
och administrativ personal, den 30 september 2021. Riktlinjerna gäller 
från den 1 oktober 2021 och ersätter tidigare riktlinjer från 2019.

Riktlinjerna finns i Regelverket på Medarbetarwebben/Staff pages.

https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/regler-och-beslut/regelverket/regler-personal


Utgångspunkt för riktlinjerna 
• EU-ramavtal om distansarbete (2002) , centralt kollektivavtal om distansarbete 

(2005) samt rektorsbeslut (30 september 2021).

• LU är ett campusuniversitet – utbildning och forskning bedrivs i huvudsak på 
campus .

• Distansarbete är varken en rättighet eller skyldighet. 

• Verksamhetens behov styr möjligheten till distansarbete.

• Riktlinjerna gäller inte anställda som omfattas av arbetstidsavtal för lärare eller
chefer som omfattas av lokalt chefsavtal.

• Riktlinjerna gäller inte för tjänsteresor eller tillfällig arbetsplats.

• Skriftlig överenskommelse, om distansarbete, krävs mellan medarbetare och 
närmaste chef med arbetsgivaransvar. 



Definitioner av arbetsplats
• ”Huvudarbetsplats” – fysisk arbetsplats i LUs lokaler.

• ”Distansarbetsplats” – annan fast arbetsplats i Sverige, med fullgott 
försäkringsskydd. Förutsätter skriftlig överenskommelse med LU.

• ”Tillfällig arbetsplats” – annan arbetsplats för tillfälligt arbete, t ex med 
anledning av hantverkarbesök i hemmet, vårdbesök eller liknande 
oregelbundet förekommande omständigheter. Kräver muntlig 
överenskommelse med närmaste chef vid varje enskilt tillfälle.



Omfattning och beslut/delegation
• Förläggningen och omfattningen av distansarbetet görs med utgångspunkt i 

verksamhetens behov.

• Högst 40 procent av arbetstiden. Kan uttryckas som timmar eller dagar 
(behöver dock inte vara specifikt angivna veckodagar). 

• Högre omfattning beslutas av chefens närmast överordnade chef, i 
undantagsfall. 



Skriftlig överenskommelse
• Överenskommelser om distansarbete kan skrivas och träda i kraft 

innan 1 november (då återgången till verksamhet utan restriktioner 
kopplade till pandemin ska vara genomförd på LU). 

• En rekommendation är att överenskommelsen sträcker sig över 12 
månader. Då kan den t ex följas upp vid det årliga utvecklingssamtalet.

• Uppsägningstiden är en månad, för båda parter. Till exempel vid 
ändrade behov i verksamheten.

• Överenskommelsen kan även avslutas med omedelbar verkan, om den 
inte följs.

Mall för överenskommelse om distansarbete finns på blankettsidorna på 
Medarbetarwebben/Staff pages. 

https://www.medarbetarwebben.lu.se/administrativa-system/personalblanketter-och-mallar


Arbetstid, tillgänglighet och utrustning
• Medarbetare och närmaste chef ska gemensamt definiera vilka

arbetsuppgifter som kan vara lämpliga för distansarbete. 
Arbetsuppgifter som medför särskilda risker får inte utföras på 
distans . Chefen beslutar, utifrån verksamhetens behov.

• Flextidsavtalet gäller .
• Samma krav på tillgänglighet som när man arbetar på 

huvudarbetsplatsen.
• LU bekostar arbetsutrustning (laptop och mobiltelefon) och ansvarar 

för försäkring av den.
• LU står inte för kostnader för t ex el, bredband, uppgradering 

av bredband och slitage.



Arbetsmiljö
• Chefen ansvarar för arbetsmiljön även på distansarbetsplatsen (gäller både 

för teknisk och administrativ personal samt lärare). 

• Medarbetaren måste vara delaktig med information om arbetssituationen.

• Medarbetaren ansvarar för att distansarbetsplatsen är funktionell 
och ergonomisk . Vid eventuella problem är medarbetaren alltid välkommen
till sin huvudarbetsplats på LU.

• Chef och medarbetare bör samtala om hur risker gällande såväl den fysiska 
som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska minimeras på 
distansarbetsplatsen.

• Chefen och skyddsorganisationen har tillträdesrätt på distansarbetsplatsen, 
på särskilt förekommen anledning.



Försäkring
• LU ansvarar för försäkring mot arbetsskada.

• LU ansvarar för försäkring av utrustning (laptop och mobiltelefon).

• Medarbetaren ansvarar för tillräckligt hemförsäkringsskydd. Bra att kontakta
sitt försäkringsbolag för att kontrollera vad hemförsäkringen täcker vid 
distansarbete med arbetsgivares utrustning. 

• Ovanstående gäller både T/A-personal och lärare.



Informationssäkerhet
• Vid distansarbete får endast informationsbärande teknisk utrustning (t ex 

laptop, surfplatta, mobiltelefon) som LU har tillhandahållit användas .

• VPN-uppkoppling ska alltid användas .

• Känslig information får inte vara tillgänglig för utomstående.

• LU:s vanliga regler och rekommendationer gällande IT-säkerhet gäller 
även vid distansarbete.

• Ovanstående gäller både T/A-personal och lärare.



Vill du få möjlighet att arbeta delar 
av din arbetstid på distans?
Om du är intresserad av möjligheten till distansarbete, ta del av 
riktlinjerna för distansarbete och kontakta din närmaste chef för en 
dialog om hur möjligheterna ser ut på din arbetsplats. 
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