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Välkommen!

• Tänk på att
- Ha din mikrofon på mute
- Skriv gärna ditt namn i ditt fönster 
- Ställ eventuella frågor i chatt, vi tar med och besvarar på webben
- Presentationen från mötet läggs på HR-webben



Agenda
Välkomna!
Marie Härstedt, HR-direktör

Bakgrunden till revidering av riktlinjer för distansarbete för T/A-personal
Susanne Kristensson, Förvaltningschef

Riktlinjer för distansarbete för T/A-personal
Henriette Karling, arbetsrättsjurist, sektionen HR
Ev fler

Frågestund
Alla

Tack för idag 
Marie Härstedt



Bakgrund revidering av riktlinjer för 
distansarbete 

• Pandemin har aktualiserat behov av en översyn för att möta nya behov

• Rektor tydlig med att Lunds universitet är ett campusuniversitet

• Verksamhetsnära stöd till chefer

• Dialog chef-medarbetare viktig

• Framtidens arbetsplats

• Nya riktlinjer gäller från och med 1 oktober 2021



Rättslig grund
• EU-ramavtal om distansarbete, 2002

• Centralt kollektivavtal om distansarbete, 2005

• Rektorsbeslut 30 september 2021

Tillämpning och avgränsning
• Gäller T/A-personal

- inte anställda som omfattas av arbetstidsavtal för lärare 
- inte chefer som omfattas av lokalt chefsavtal

• 4-14§§ i riktlinjerna gäller inte 
- tillfällig arbetsplats
- tjänsteresor



Allmänt
• Campusuniversitet – utbildning och forskning bedrivs i huvudsak på campus

• Distansarbete – utgångspunkten är verksamhetens behov

• Varken en rättighet eller en skyldighet

Definitioner
• Huvudarbetsplats – fysisk arbetsplats i LUs lokaler 

• Distansarbetsplats – annan fast arbetsplats i Sverige, med försäkringsskydd, 
förutsätter skriftlig överenskommelse

• Tillfällig arbetsplats – annan arbetsplats för tillfälligt arbete, t ex med anledning av 
hantverkarbesök i hemmet, vårdbesök eller liknande oregelbundet förekommande 
omständigheter



Omfattning och delegation
• Verksamhetens och arbetsuppgifternas krav är avgörande för omfattningen.
• Förläggningen av distansarbetet görs med utgångspunkt i verksamhetens 

behov.
• Närmaste chef, med arbetsgivaransvar, gör skriftlig överenskommelse med 

den enskilde, upp till högst 40 % av arbetstiden. 
• Omfattningen är uttryckt som andel, överenskommelsen kan alltså avse 

timmar eller dagar, och förläggas med utgångspunkt i verksamheten behov. 
• En högre omfattning än 40 % är möjligt, men då eskaleras beslutsnivån till 

närmast överordnad chef. 
• Mall för överenskommelse om distansarbete, finns på HR-webben

HR-blanketter och mallar | HR-webben (lu.se)

https://www.hr-webben.lu.se/hr-blanketter-och-mallar


Mall för överenskommelse



Arbetet
• Arbetsuppgifter  

- verksamhetens behov
- gemensamt definiera
- arbetsgivarens beslut
- arbetsuppgifter som medför särskilda risker får INTE utföras på distans

• Arbetstid och tillgänglighet
- flextidsavtalet gäller
- samma krav på tillgänglighet som om man arbetar på huvudarbetsplatsen

• Utrustning och kostnader
- arbetsgivaren bekostar arbetsutrustning, och ansvarar för försäkring av den
- arbetsgivaren står inte för kostnader för ex el, bredband, uppgradering av 

bredband och slitage



Arbetsmiljö
• arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön även på 

distansarbetsplatsen (T/A + L)

• anställd måste vara delaktig med information om arbetssituationen

• den anställde ansvarar för att distansarbetsplatsen är funktionell och 
ergonomisk
- fysiskt
- psykosocialt

• arbetsgivaren och skyddsorganisationen har tillträdesrätt på särskilt 
förekommen anledning



Försäkring (T/A + L)
• arbetsgivaren ansvarar för försäkring mot arbetsskada 

• arbetsgivaren ansvarar för försäkring av utrustning

• den anställde ansvarar för tillräckligt hemförsäkringsskydd

• OBS! Det finns en risk att skada i arbetsgivarens utrustning, som 
innebär en följdskada i privat egendom inte omfattas av 
hemförsäkringsskyddet. Detta går inte att lösa via försäkringar, utan 
får hanteras i skadeståndsrättslig process.



Informationssäkerhet (T/A + L)
• endast teknisk utrustning för distansarbetet som arbetsgivaren har 

tillhandahållit får användas

• VPN-uppkoppling ska alltid användas

• känslig information får inte vara tillgänglig för utomstående

• LUs regler och rekommendationer gällande IT-säkerhet gäller även 
vid distansarbete



Uppsägning av överenskommelse
• en månads uppsägningstid

- t ex ändrade behov i verksamheten

• avslut med omedelbar verkan
- om överenskommelsen inte följs



Frågor:



Stöd/läs mer
• PPT från dagens möte och svar på chattfrågor: HR-webben > FAQ för chefer

• Information för chefer med anledning av covid-19: HR-webben > FAQ för chefer

• Läs mer om hur du gör en risk- och konsekvensbedömning: HR-webben

• Information för medarbetare med anledning av covid-19: Medarbetarwebben

• Frågor ställs till corona@lu.se

• Kontakta närmaste HR-funktion/personalsamordnare/arbetsmiljösamordnare

• Skyddsombud, huvudskyddsombud, överskyddsombud

• Företagshälsovården: foretagshalsovarden@fhv.lu.se

https://www.hr-webben.lu.se/faq-chefer-med-anledning-av-corona
https://www.hr-webben.lu.se/faq-chefer-med-anledning-av-corona
https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/risker-i-arbetsmiljon
https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/coronavirusetcovid-19-information-medarbetaredoktorander
mailto:corona@lu.se
mailto:foretagsh%C3%A4lsov%C3%A5rden@fhv.lu.se


Tack för din medverkan !




	Bildnummer 1
	Välkommen!
	Agenda
	Bakgrund revidering av riktlinjer för distansarbete 
	Rättslig grund
	Allmänt
	Omfattning och delegation
	Mall för överenskommelse
	Arbetet
	Arbetsmiljö
	Försäkring (T/A + L)
	Informationssäkerhet (T/A + L)
	Uppsägning av överenskommelse
	Frågor:
	��Stöd/läs mer
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20

