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1. Inledning 
Arbetslivet förändras och arbetsgivare behöver tänka i nya flexibla och kreativa banor. För förvaltningen 

och bolagen innebär detta att vi gemensamt behöver säkerställa att vi skapar utrymme för nya arbetssätt 

och att vi vågar utmana och tänka nytt kring vårt sätt att arbeta. Denna vägledning syftar till att ge en 

guidning i hur vi som chefer och arbetsgivare inom förvaltningen och bolagen förhåller oss till nya 

arbetssätt och till arbete på distans. 

Arbete på distans kan ske på flera olika sätt. Genom att en medarbetare exempelvis arbetar hemifrån 

medan den andre är på plats eller att alla parter i ett möte är på sina respektive arbetsplatser och möts 

digitalt. Förhållningsättet att arbete kan utföras från olika platser och inte enbart från en given arbetsplats 

är en viktig del för att kommunkoncernen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Detta gäller redan nu, men 

blir än viktigare för att skapa miljövänliga, smarta och kreativa arbetsplatser i framtiden. 

Våra arbetsplatser är konstruerade på olika sätt och vi arbetar med många olika uppgifter. Det är styrkan 

med våra arbetsplatser. Det gör också att vi behöver förhålla oss olika till distansarbete. Några kan 

arbeta på distans fullt ut medan några kommer göra det vid något enstaka tillfälle som till exempel vid en 

utbildning.  

 

2. Definition  
Distansarbete är arbete som utförs utanför en traditionell arbetsplats och man talar även om det som att 

”arbeta hemifrån”. Distansarbete behöver dock inte ske från en medarbetares hem utan kan utföras från 

annan plats. Begreppet distansarbete innebär att anställda kan arbeta med projekt och utföra sina 

dagliga arbetsuppgifter utan att behöva pendla till ett kontor varje dag. Det innebär att arbete kan utföras 

för förvaltningen och bolagens räkning på annan fysisk plats än i verksamheternas lokaler.  

 

3. Arbetsledningsrätten 
Det är chefen som avgör var arbetet kan utföras. Vissa arbetsmoment måste vara på en arbetsplats 

andra kan ske från andra platser. Beslut om distansarbete fattar chef i samråd med medarbetare. 

Chef behöver klargöra vad som gäller för arbete på distans inom verksamheten. Det är viktigt att chefen 

fattar ett beslut kopplat till vad som fungerar i verksamheten men också vad som fungerar för 

medarbetaren på individnivå. 
 

4. Verksamhetensbehov och medarbetarperspektiv 
Verksamhetensbehov avgör om arbete går att utföra på distans eller ej. Våra arbetsplatser ser olika ut 

och det är ytterst arbetsplatsens chef som avgör var arbetet ska utföras. 

Medarbetares behov och förutsättningar för att kunna arbeta på distans avgör också om det är möjligt 

eller ej. För att säkerställa att det fungerar för en medarbetare att arbeta på distans finns en checklista 

som chef och medarbetare går igenom tillsammans.  

 

5. Arbetsställe 
Utgångspunkt är att arbetet i första hand utförs på våra kontor och på den adress man har sitt 

arbetsställe/tjänsteställe. Men det finns även möjlighet att arbeta på andra platser där vi har lokaler eller i 

hemmet. 
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6. Gemensamma spelregler 
Som chef för en verksamhet där det är möjligt att arbeta på distans är det viktigt att gemensamt komma 

fram till spelregler som funkar på arbetsplatsen. Det är viktigt att dessa är uttalade och att alla förstår vad 

som gäller. Dessa spelregler kan handla om: 

• tillgänglighet tex tid, plattformar med mera 

• när man ska ses fysiskt eller digitalt 

• säkerställa god arbetsmiljö fysiskt och digitalt 

• uppföljning av arbete 
 

7. Arbete, tid och tillgänglighet 
Den teknikutveckling som sker nu hjälper oss att jobba flexibelt och smart. På grund av det kan vi arbeta 

mer uppdragsbaserat än tidsbaserat. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver förvaltningen och 

bolagen skapa utrymme för flexibilitet och kreativitet. Arbetsuppgifter kan inom vissa verksamheter och 

beroende på uppdrag, utföras på olika sätt och i olika sammanhang. 

Vi behöver ha i åtanke att verksamheternas uppdrag skiljer sig åt. Vi har verksamheter som behöver 

vara schemalagda men det finns också verksamheter som inte har samma behov av det utan där 

tillgänglighet blir viktigare än arbetstiden. Distansarbete medför generellt ingen förändring av 

medarbetares arbetstidsmått. Samma arbetstid som gäller normalt, gäller också vid distansarbete. Varje 

arbetsplats behöver se över sina spelregler för att klargöra vad som gäller där.    
 

8. Upplägg kring tillgänglighet  
Då våra arbetsplatser ser olika ut behöver vi förhålla oss till att strukturera distansarbete på olika sätt. 

Det behöver vara tydligt vad som gäller just på min enhet där jag arbetar. Utöver generella 

utgångspunkter utifrån verksamhetsbehov och uppdrag, behöver chefen se över de individuella 

förutsättningarna för olika medarbetare att arbeta på distans. 

Utgångspunkter för bedömning och ställningstagande:   

• Alltid på plats – arbetsuppgifter är av sådan art att medarbetaren måste göra huvuddelen av 

sina arbetsuppgifter på den fysiska arbetsplats som arbetsgivaren tillhandahåller. 

• På arbetsplatsen några dagar i veckan – arbetsuppgifter är av en sådan art att medarbetaren 

kan göra huvuddelen av sina arbetsuppgifter oberoende av plats, men behov finns att arbeta IRL 

(in real life), dvs utföras på den fysiska arbetsplatsen, tillsammans med kollegor och chef, inom 

fastställda ramar och överenskomna arbetssätt. 

• På plats mer sällan/mindre frekvent – arbetsuppgifter är av en sådan art att medarbetaren kan 

göra huvuddelen av sina uppgifter oberoende av plats.  

 

9. Möten 
Då vi arbetar genomför vi olika typer av och olika mängd med möten. Några av dessa möten är med 

våra medborgare/kunder och andra är interna och eller externa mellan tjänstepersoner. 

Arbetsmomentets karaktär avgör vilken typ av möte som är lämpligt. Många av våra arbeten inom 

förvaltningen och bolagen är nära Södertäljeborna, dessa är oftast svåra att ersätta med digitala former. 

Arbetsuppgiftens karaktär avgör om det är lämpligt att genomföra uppgiften eller mötet digitalt. 

Arbetsuppgiftens karaktär avgör även var en uppgift kan utföras. Känsliga uppgifter och personuppgifter 

som omfattas av sekretess ska utföras på ett sätt som garanterar att sekretessen kan säkerställas utan 
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att andra kan överhöra samtalet på den fysiska platsen. Är mötet digitalt ska den plattform man 

använder kunna säkerställa den nivå av sekretess som behövs.  

 

10. Arbetsmiljö 

10.1 Arbetsredskap 

Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar för medarbetare som arbetar på distans. Den chef som bedömer 

att en medarbetare mestadels kan eller ska arbeta hemifrån behöver se över vilken typ av utrustning 

medarbetaren behöver ha hemma för att klara av sina arbetsuppgifter. Medarbetaren har ett ansvar att 

vårda arbetsredskapen och skydda dem mot skada och stöld. Det är även viktigt att medarbetaren har 

rätt digitala verktyg installerade på sin dator samt en väl fungerande internet- och nätverksuppkoppling. I 

de fall medarbetaren delar sin tid mellan hemmet och arbetsplatsen rekommenderas arbetsredskapen 

vara där medarbetaren har majoriteten av sin arbetstid.  

10.2 Pauser 

Medarbetaren och chefen ska ha en dialog om platsen för distansarbetet. I arbete som sker på en 

arbetsplats finns naturliga pauser, såsom hämta kaffe, skriva ut på kopiatorn, gå mellan möten och så 

vidare. Dessa pauser finns inte lika naturligt i en hemmiljö. Därför uppmuntras medarbetare att ta kortare 

återhämtningspauser i syfte att röra på sig och byta arbetsställning för att minska risken för 

belastningsskador. Chefen och medarbetare behöver kontinuerligt prata om ergonomi och möjlighet att 

ta paus. 

10.3 Digital arbetsmiljö och mötesregler 

Den digitala arbetsmiljön är för många en stor del av arbetsdagen. Det är viktigt att arbetsgruppen har 

tänkt igenom på vilket sätt man vill ha det i den digitala miljön precis som i den fysiska miljön.  

De som är med på digitala möten behöver beakta att de representerar förvaltningen och eller bolagen. 

Därför kan det vara bra att ha en bakgrund med organisationens logga i digitala möten. Det är bra om vi 

lägger in vårt fullständiga namn i de digitala mötesrummen då vi kliver in så att vi vet vilka som är med. 

Det är trevligt om de vi samtalar med digitalt kan se oss, därför förespråkas att man har kameran på i 

möten om inte annat bestäms av mötesledaren.  

10.4 Kontinuerlig avstämning - social arbetsmiljö 

Då medarbetaren utför arbete på en arbetsplats utan fysiska arbetskamrater är det viktigt att skapa 

andra sociala sammanhang såsom digital fika. Det innebär att chef och medarbetare behöver samtala 

om social arbetsmiljö för att undvika, en försämrad social miljö och en upplevd känsla av isolering.  

Kontinuerlig avstämning kring arbetsmiljö och arbetsuppgifter behöver ske fortlöpande mellan 

medarbetare och chef. Distansarbete och eventuella risker behöver finnas med i enhetens 

riskbedömning av arbetsmiljön kopplat till distansarbete.  

 

11. Distansarbete och försäkringar  
När medarbetare arbetar på distans omfattas de fortfarande av arbetsgivarens försäkringar. Till skillnad 

från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet står i direkt samband med det arbete som utförs. För 

det fallet att arbetsgivaren och medarbetaren har träffat avtal om distansarbete så kan distansarbetet 

anses mer reglerat. Om skada skulle uppkomma här så får man titta på vad avtalet säger, hur skadan 

uppkommit och göra en bedömning i det enskilda fallet. 


