
Svar på Chattfrågor från chefsforum 210507  
 
Chefsforum, på svenska   
 
FRÅGA: Finns det någonting att tänka på om en person bor i Danmark men jobbar i Sverige, till 
exempel så har ju gränsen stängts från och till under pandemin? 
SVAR: På Polisens webbplats finns aktuell information om vad som gäller för inresa till Sverige. Om 
man arbetspendlar till Sverige kan det vara bra att ha med sig någon typ av dokumentation som 
styrker att man arbetar i Sverige, till exempel lönespecifikation.  
 

• Läs mer om att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin, på Polisens webbplats 
• På HR-webben finns länkar till fler myndigheters information  

 
FRÅGA: Något att tänka på om personen behöver arbeta hemifrån och befinner sig i Danmark?  
SVAR: Chefen har ett arbetsmiljöansvar även när medarbetaren arbetar hemifrån. Läs mer på HR-
webben. Se även svar på liknande frågor som ställdes under det engelska chefsforumet (längre ned i 
dokumentet).  
 
FRÅGA: Finns det en risk för att man inte får förlängning av inresetillstånd under pandemin? 
SVAR: På HR-webben har vi samlat länkar till fler myndigheters information (till exempel 
Migrationsverket och Polisen). På HR-webben finns också allmänt stöd kring anställning av 
internationella medarbetare.  
 
FRÅGA: Digital stress – vad gör vi när vi inte kan ställa krav på att man har en bra wifi, till exempel?  
SVAR: Man kan alltid ta kontakt med LDC eller aktuell IT-support, för hjälp och rådgivning. Man kan 
också föra en dialog med medarbetarna om att det för viktigare möten finns möjlighet att arbeta på 
arbetsplatsen, för att minska stressen.  
 

• På HR-webben finns stöd för chefer, om att leda medarbetare i kristider och på distans 
• På Medarbetarwebben finns verktyg och tips för hemarbete, för medarbetare  

 
FRÅGA: Var finns mallen för risk- och konsekvensbedömning? 
SVAR: På sidan om risker i arbetsmiljön, på HR-webben 
 
Ett förslag är att LU som arbetsgivare gav de anställda ett bidrag till att köpa in till exempel ett höj- 
och sänkbart skrivbord till sin bostad. Vet att andra arbetsgivare gett det till sina anställda. 
SVAR: I dagsläget så finns det inga tankar på ett övergripande beslut i frågan. Om medarbetare som 
arbetar hemifrån får ergonomiska problem så kan du som chef göra en riskbedömning tillsammans 
med medarbetaren, och se hur ni kan lösa situationen. Det är fortfarande möjligt att arbeta på 
arbetsplatsen om man får besvär av att arbeta i hemmet.  
 
Hur arbetar LU med planer för arbete i post Corona? Pågår arbete med omarbetning av avtal t ex?  
SVAR: Det pågår ett övergripande arbete på LU inom ramen för projektet ”Framtidens arbetsplats”. 
Uppdraget leds av Cecilia Billgren.  
 
 
Managers forum, in English  
 
Q: Regarding not employing people abroad, does this mean we cannot employ someone from, say 
Denmark, who will continue to live in Denmark but work in Lund?  

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/
https://www.hr-webben.lu.se/hall-dig-uppdaterad-pa-myndigheternas-webbplatser
https://www.hr-webben.lu.se/faq-chefer-med-anledning-av-corona/arbeta-hemifran
https://www.hr-webben.lu.se/faq-chefer-med-anledning-av-corona/arbeta-hemifran
https://www.hr-webben.lu.se/hall-dig-uppdaterad-pa-myndigheternas-webbplatser
https://www.hr-webben.lu.se/internationell-personal/infor-ankomst
https://www.hr-webben.lu.se/internationell-personal/infor-ankomst
https://www.hr-webben.lu.se/faq-chefer-med-anledning-av-corona/att-leda-medarbetare-i-kristider-och-pa-distans
https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/coronavirusetcovid-19-information-medarbetaredoktorander/arbeta-hemifran-verktyg-och-tips
https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/risker-i-arbetsmiljon


A: As long as the work is actually performed in Lund there is no problem at all with people living for 
example in Denmark. 
 
Q: I would need clarification for the employees that are employed by LU, and under 
normal circumstances would commute from Denmark, but are residents in Denmark. Are they 
covered or not?  
With regard to the social insurance they are covered, since Denmark is within EU. With regard 
to the insurances the AFA-insurance will apply, but it might be a more strict assessment of the injury.  
  
Q: Has anyone else had the experience that Pausit always asks me to pause just when a meeting is 
starting?  
A: You can change that under the wheel symbol. You can also tell the system if you are in a 
meeting. You can find Pausit on Staff pages and on Medarbetarwebben (in Swedish).   
 
 
 
 
  
 

https://www.staff.lu.se/article/new-pause-program-prevent-occupational-injuries
https://www.medarbetarwebben.lu.se/artikel/nytt-pausprogram-ska-forebygga-arbetsskador

