
  

 

 

 

 

 
Svar på chattfrågor från Chefsforum 6 oktober 2021  
Tema: Information om LU:s uppdaterade riktlinjer vid distansarbete för 
TA-personal.   
  
 
Var publiceras svaren på chat-frågorna som ställts här?  

FAQ för chefer, med anledning av Corona | HR-webben (lu.se)  
 
Kommer det att tas fram ett anpassat informationspaket som kan tas vidare till 
medarbetare?  

Ja, det finns nu en ppt-presentation för målgruppen medarbetare att ladda ner i högerspalten på nedanstående 
webbsida. Presentationen kommer inom kort att översättas till engelska.  
 
Återgång till arbetsplatsen hösten 2021 | Medarbetarwebben (lu.se) 
 
Jag har personal som gärna arbetar hemma medan kärnverksamheten helst ser att vi är på 
plats varje dag och hela tiden. Är ambitionen att vi ska erbjuda distansarbete för att vara 
moderna eller ska verksamhetens behov styra här?  

I sitt rektorsbeslut skriver rektor “Med erfarenheterna under pandemin gällande hemarbete och med beaktande 
av det europeiska ramavtalet om distansarbete och det centrala kollektivavtalet om distansarbete vill 
arbetsgivaren uppmuntra utvecklingen av distansarbete så att flexibilitet och trygghet förenas och kvalitén på 
arbetet höjs för att kunna ta till vara informationssamhällets möjligheter på bästa sätt.”  
 
Riktlinjerna lyfter fram att det är verksamhetens behov som styr förutsättningarna för distansarbete.  
  
ARBETA I ANNAT LAND 

Gällande distansarbetsplats; det finns gott om anställda på LU som bor i Danmark. Kan de 
alltså inte arbeta hemifrån?  

Nej, eftersom Lunds universitet är en statlig myndighet får man som anställd och därmed statlig tjänsteman 
endast arbeta i Sverige.  
 
Är det korrekt att fältarbete är en forskningsresa och inte distansarbete? Det finns, 
arbetsrättsligt, bara två personalkategorier; T/A-personal eller lärare. 

Arbete kan utföras i form av en tjänsteresa, och det är något annat än distansarbete. Riktlinjerna för 
distansarbete gäller inte tjänsteresor.  
 
 

Sektionen HR 

https://www.hr-webben.lu.se/faq-chefer-med-anledning-av-corona
https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/din-arbetsplats/atergang-till-arbetsplatsen-hosten-2021


FÖRSÄKRING 
 
Som jag förstår det är en vanlig hemförsäkring tillräckligt försäkringsskydd. Stämmer det?  

En anställd som ska arbeta på distans från hemmet och tecknar en skriftlig överenskommelse om detta med 
LU, ansvarar för att se till att den har ett fullgott försäkringsskydd. Det är därför en god idé att den anställde 
kontaktar sitt försäkringsbolag och säkerställer att eventuella skador täcks av den egna försäkringen.     
 
Vad gäller fritidshus? Där har man oftast en fritidshusförsäkring och inte en hemförsäkring. 

Det är den enskilda anställde som måste ta kontakt med sitt försäkringsbolag och säkerställa försäkringens 
omfattning.  
 
Om medarbetare arbetar hemifrån tillfälligt (snickare ska komma), vad gäller då 
försäkringsmässigt?  

Försäkringsmässigt gäller samma regler oavsett om det är tillfälligt arbete eller distansarbete. Enda skillnaden 
är att det inte behövs någon skriftlig överenskommelse för ”tillfällig arbetsplats”.  
 
Gäller arbetsgivarförsäkringen under hypotetisk skada vid hemarbetsplatsen (skrivbordet)? 

Arbetsgivarens personskadeförsäkring gäller skada som inträffar i anslutning till arbetets utförande. Vid arbete 
på huvudarbetsplatsen är alla inträffade händelser att betrakta som i arbetet. Vid arbete någon annanstans än 
på huvudarbetsplatsen kommer försäkringsgivaren att göra en bedömning av om skadan har uppkommit i 
anslutning till arbetets utförande, vilket betyder en striktare tolkning. Det är försäkringsgivaren som fattar 
beslut om skadereglering vid uppkommen skada och arbetsgivaren kan inte påverka detta.  
 
Behöver man vara folkbokförd på sin distansarbetsplats, eller kan man som chef godkänna 
att en anställd arbetar regelbundet hemma hos någon annan?  

Man måste inte vara folkbokförd på distansarbetsplatsen, men det kan vara svårt att erhålla ett fullgott 
försäkringsskydd utan folkbokföring. Det är försäkringsskyddet som är det väsentliga.  
 
TILLFÄLLIG ARBETSPLATS 
 

Hur länge kan ”tillfällig arbetsplats” anses  vara tillfälligt?  

Tillfälligt är en enstaka oregelbunden dag, till följd av t ex hantverksbesök, barns utvecklingssamtal i skolan, 
vårdkontakt. Lätta förkylningssymptom faller också in under tillfälligt, och kan då avse mer än en dag.  
 
En arbetstagare som har lätta covidliknande symptom som därför önskar arbeta hemifrån, 
det är ju tillfälligt men kan vara i några dagar. Kan det omfattas av "tillfällig arbetsplats"?  

Ja.  
 
OMFATTNING 
 
Vilka speciella omständigheter kan tala för högre än 40 procent?  

Det är en fråga som respektive verksamhet får besvara. Riktlinjerna är utformade för att kunna omfatta all 
verksamhet vid hela universitetet. Av det skälet behöver det finnas möjlighet att göra undantag. Huvudregeln 
är formulerad som den är med utgångspunkt i att Lunds universitet är campusbaserat.  



 
"Kan avse timmar eller dagar" – räcker det inte att ange procent i överenskommelsen?  

Det räcker att ange en procentsats, men det kan ju finnas ett verksamhetsbehov i att känna till förläggningen. 
 
Med upp till 40 procent (= 16 timmar), innebär den att man kan jobba en kortare dag på 
jobbet (t ex 5 t immar på jobbet, 3 timmar hemma?)  

Eftersom omfattningen är angiven i procent så är en individuell förläggning av tiden möjlig.   
 
Hur lång tid rekommenderar ni att överenskommelsen ska löpa innan den förnyas? Vad är 
rimlig giltighetstid för ett avtal?  

En rekommendation är 12 månader. Då kan överenskommelsen förslagsvis följas upp i samband med det 
årliga utvecklingssamtalet.  
  
Måste det vara fasta timmar/dagar som man är på jobbet eller på distans, t ex måndag och 
onsdag jobbar individen på distans varje vecka mot flexibla timmar som variera från vecka 
till vecka?  

Den individuella överenskommelsen görs mellan ansvarig chef och medarbetare, och om verksamhetens 
behov tillåter kan förläggningen vara flexibel.  
 
Om jag arbetar viss tid hemma nu under återgångsmånaden, måste jag 
teckna detta avtalet nu då?  

Nej, under återgångsperioden t o m 31 oktober behöver inte överenskommelsen fyllas i.   
 
UTRUSTNING 
 
"Samma krav på tillgänglighet"; gäller det då att TA-personal vidarekopplar sin arbetstelefon, 
eller bör man egentligen ha mobil tjänstetelefon (vilket kan utgöra en extra kostnad)?  

Arbetsgivaren ska tillhandahålla nödvändig utrustning för arbetets utförande. Det kan vara möjligt att 
tillgängligheten kan tillgodoses med digitala kontaktmöjligheter. Privat telefon ska inte användas, vare sig 
för direkta samtal eller att vidarekoppla till.  
 
 
Utrustar arbetsgivaren både huvudarbetsplats och arbetsplats i hemmet vid distansarbete (d 
v s extra skärm, stol, skrivare, belysning etc)?  

Nej, arbetsgivaren behöver inte stå för dubbel utrustning. En fullutrustad arbetsplats erbjuds på 
huvudarbetsplatsen. 
 
Kommer LU att besluta om mobiltelefoner till alla och ta bort stationära telefoner? Eller är 
teamssamtal nog för kravet för kravet på samma tillgänglighet? Externt är det inte det.  

Det är en fråga för respektive verksamhet att ta ställning till.   
 
Fast exempelvis studievägledare som har telefontid och även utanför telefontiden vill vara 
tillgängliga kan inte nås av studenter via Teams, utan telefon behövs då.  

Det är verksamhetens krav som avgör vilken utrustning som är nödvändig, och därmed är det verksamheten 
som måste besvara den här typen av fråga.   



 
ARBETSTID 
 
Resoneras det om utökad flextidram för att möjliggöra att ta kollektivtrafiken tidpunkter när 
det är lägre belastning?  

För att T/A-personal som måste arbeta på plats ska få större möjlighet att undvika kollektivtrafikens 
rusningstid enades universitetet och de fackliga organisationerna under 2020 om att ge dessa medarbetare 
möjlighet att, i dialog med närmaste chef, komma överens om andra arbetstidsramar än de som anges i 
flextidsavtalet. Denna överenskommelse gäller 2021 ut, och grundade sig på den ökade smittrisken 
vid kollektivtrafikresande i rusningstid.  
 

• Läs mer om arbetstid på HR-webben  
 
INFORMATIONSSÄKERHET 
 
Varför ska vi använda VPN under alla arbetspass?  

Det är den instruktion som gäller vid arbete utanför det interna nätverket.  
 
Även om det vid distansöverenskommelsen står: Skydda datorn och säkerställ att känslig 
information inte är tillgänglig för utomstående – är det ytterligare positivt att även ha 
sekretessavtal?  

Det är samma regler som gäller vid arbete på huvudarbetsplatsen som på distansarbetsplatsen. Ett 
sekretessavtal gör ingen skillnad, utan det handlar om att även utomstående kan ha tillgång till 
distansarbetsplatsen på ett sätt som inte förekommer på huvudarbetsplatsen, och att man som anställd därför 
har ett större ansvar.   
 
SJUKSKRIVNING OCH RISKGRUPPER 
 
Vad gäller för medarbetare som är sjukskriven på deltid?  

Riktlinjerna gäller för alla anställda T/A. Det är svårt att svara generellt på denna fråga, exempelvis om det 
skulle behövas någon specifik anpassning av arbetsmiljön för en sjukskriven medarbetare. Ta kontakt med den 
lokala personalsamordnaren för stöd i just detta specifika fall.  

Om man tillhör riskgrupp och läkaren rekommenderar att arbeta hemifrån p g 
a smittorisk måste man också använda den skriftliga överenskommelsen?  

Ja. 
 
ARBETSMILJÖ VID ARBETE PÅ DISTANS 
 
Mallen för samtal med anställd angående arbetsmiljö vid hemarbete, ska den fortsatt fyllas i 
tillsammans med överenskommelsen om distansarbete?  

Se mallen som ett stöd för samtal om distansarbetsplatsens utformning. Fyller ni i mallen som en 
dokumentation så är det bra om den hänger ihop med överenskommelsen.  
 

• Mallen finns, på svenska och engelska, på sidan om systematiskt arbetsmiljöarbete vid arbete 
hemifrån, på HR-webben OBS denna sida kommer att revideras inom kort. 

• På Prevents webbplats finns ytterligare tips på en checklista som kan fungera som stöd för samtalet 
mellan chef och medarbetare.  

https://www.hr-webben.lu.se/faq-chefer-med-anledning-av-corona/arbetstid
https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/systematiskt-arbetsmiljoarbete-vid-arbete-hemifran
https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/systematiskt-arbetsmiljoarbete-vid-arbete-hemifran
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/222
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/222


 
Innebär det att det är obligatoriskt att överenskommelsen åtföljs av en dokumenterad risk- 
och konsekvensanalys?  

En risk- och konsekvensanalys ska alltid genomföras inför förändringar, men även i den löpande 
verksamheten, till exempel arbetsmoment, laborationer, utrustning eller då ett tillbud eller en olycka 
inträffat. Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och åligger en chef med personalansvar att göra, 
tillsammans med skyddsombudet.  
 

• Läs mer om risker i arbetsmiljön på HR-webben. 
• Ovanstående webbsida finns även på engelska. 

 
Ska risk- och konsekvensbedömningen diarieföras varje gång den uppdateras? Eller bara 
den första gången?   

En riskbedömning är inte statisk utan behöver regelbundet revideras för att hållas aktuell. Risk- och 
konsekvensbedömningen är samtidigt en upprättad handling och ska därmed diarieföras. Situationen får 
avgöra om exempelvis de uppdaterade åtgärderna i handlingsplanen är så omfattande att en ny handling ska 
läggas till ärendet i diariet. 
 
Det blir en enorm arbetsbelastning med alla dokument som ska skrivas och diarieföras – har 
ni gjort någon riskbedömning kring detta? Arbetsbelastning är ju den främsta orsaken till 
ohälsa på arbetsplatsen.  

Någon riskbedömning för vad som händer om vi inte följer Arbetsmiljölagen har inte genomförts. I den LU-
gemensamma riskbedömningen som genomförts inför återgången till campus hösten 2021 har risken 
för orimligt hög arbetsbelastning för chefer och stödfunktioner lyfts.   
 

• Läs mer på HR-webben om hur du gör en riskbedömning  
• Läs även på Arbetsmiljöverkets webbplats, om lagkravet att genomföra riskbedömningar. 

 
SKRIFTLIG ÖVERENSKOMMELSE OM DISTANSARBETE 
 
Finns det någon mall för överenskommelse om distansarbete?  

Mallen finns på HR-webbens sidor för HR-blanketter och mallar;   
• HR-blanketter och mallar | HR-webben (lu.se)  

 
Hur ska överenskommelsen diarieföras?  

Överenskommelse om distansarbete ska diarieföras i serie P, ärendetyp 2.2.2.3. Använd kategoriseringsmallen 
”Distansarbete (överenskommelse)”. Kom ihåg att fylla i den anställde som motpart på ärendet. Det ska vara 
ett ärende per individ och överenskommelse. Ärendet kan alltså avslutas direkt när överenskommelsen är 
registrerad i ärendet. Använd handlingstypen ”Avtal”. Eventuell uppsägning av överenskommelse om 
distansarbete ska diarieföras i ett nytt ärende i samma serie och ärendetyp. Använd då kategoriseringsmallen 
”Distansarbete (uppsägning av överenskommelse)”.  

 

 
 

https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/risker-i-arbetsmiljon
https://www.hr-webben.lu.se/risks-work-environment
https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/risker-i-arbetsmiljon
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-afs-20011-foreskrifter/
https://www.hr-webben.lu.se/hr-blanketter-och-mallar

