
 

Framtagen av 

Lena Sandin 
HR-chef 

Sida 

1 

Godkänd av 

Ledningsgrupp 

Gäller från 

2021-12-08 

Dokument nr 

01 

Version 

1 

 

Söderhamn NÄRA AB 

Box 94, 826 22 Söderhamn 

Stabbläggaregatan 11 

 

Tel 0270-766 00 

 

Org nr 556439-6447 

 

www.soderhamnnara.se 
 

 

Riktlinjer för en flexibel arbetsdag 

Söderhamn Nära är en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare som har arbetsuppgifter som kan 
utföras hemifrån kan förena ett spännande arbete med livskvalité. För att kunna möta framtida 
utmaningar och fortsätta utveckla våra arbetsplatser finns det möjlighet till en flexiblare arbetsdag. 
En arbetsdag där medarbetare och chefer, tillsammans, kommer överens om hur och var arbetet kan 
utföras. 

• Riktlinjen kommer att bli gällande från och med 1 december 2021  

• Vid förändring av smittläget i Sverige kan våra riktlinjer komma att ändras med kort varsel 

• I mars 2022 kommer dessa riktlinjer att utvärderas. Eventuella justeringar kan då bli aktuella 

Ansvar och förväntningar 

Tillsammans med din chef ansvarar du som medarbetare för att vi ska ha en god, säker och 
utvecklande arbetsmiljö på företaget. Oavsett var du befinner dig. 

Vi förväntar oss också att du ska: 

• Utföra dina arbetsuppgifter 
• Samarbeta 
• Vara lojal mot din arbetsgivare 
• Följa lagar, arbetsmiljö-/ordningsregler och andra föreskrifter 
• Agera utifrån företagets värdegrund 
• Bidra till arbetsgruppens resultat 
• Ta ansvar 

Ordinarie arbetsplats 
• I en mer flexibel arbetsdag har du flera arbetsplatser, men du utgår alltid från din ordinarie 

arbetsplats. Det här är våra arbetsplatser: 
• Huvudkontoret 
• Kraftvärmeverket 
• Granskär 
• Stadsnät (Bröksmyra) 
• Långtå  

På din ordinarie arbetsplats kan du ha tillgång till en kontorsplats som kan vara din egen eller delas 
med andra. Om ditt arbete tillåter kan arbete utföras på annan plats efter överenskommelse med 
din chef.  

Arbetstid 

Vår arbetstid bygger på ett lokalt kollektivavtal. 
Normalarbetstiden per arbetsdag är kl 07.00 - 16.00 eller 07:30 – 16:30. Normaltidsbegreppet 
används för beräkningar vid olika typer av frånvaro. Skiftgående personal arbetar efter fastställt 
schema. Kontinuerligt dagtidsgående personal har flexibel arbetstid. 
Övertid ska godkännas i förväg av din chef. 
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Arbetssätt 
Sällan har arbetslivet förändrats så mycket på så kort tid som nu. Vi upptäcker såväl utmaningar som 

fördelar med nya arbetssätt. De digitala arbetssätten kommer fortsättningsvis att vara en stor del av 

vår arbetsdag. Vi har en förväntan på dig som medarbetare att fortsätta utvecklas inom området. 

Genom att vara digitala skapar vi fler möjligheter för samverkan - vid interna som externa kontakter. 

Vi kommer som arbetsgivare att skapa goda förutsättningar för att genomföra digitala möten och 

hybridmöten. 

Vi kommer även fortsättningsvis att ha arbetsuppgifter eller åtaganden som kräver en närvaro på 

ordinarie arbetsplats. Vid dessa tillfällen ska du som medarbetare vara på plats. 

Möten 
Möten kan hållas fysiskt eller digitalt eller blandat/hybrid. Exempelvis möten av utvecklande karaktär 

- som verksamhetsplanering, arbetsplatsträff, möten som kräver diskussion eller andra möten där 

fysiskt deltagande är att föredra för resultatet.  

Tänk på det här: 

• Möten ska planeras i god tid 

• Agenda ska alltid finnas i möteskallelsen 

• Deltagarna i mötet förväntas delta aktivt, oavsett om mötet sker digitalt eller fysiskt på plats 

• Boka ej möten i direkt anslutning till ett annat möte. Se till att det är minst 10 minuter 

mellan möten om möjligt. 

 

Utbildning 
När du ska gå en utbildning, kan det med fördel ske digitalt. Det är givetvis tillåtet att genomföra en 

platsförlagd utbildning om det krävs för att uppnå bästa möjliga resultat.  

Arbetsutrustning  
Företaget ser till att du som medarbetare har den arbetsutrustning som krävs på din ordinarie 

arbetsplats.  

• Växelvis arbete mellan ordinarie arbetsplats och hemmet – företaget ansvarar för att utrusta 

en arbetsplats på din ordinarie arbetsplats.  

• Om du arbetar växelvis mellan arbetsplatsen och hemmet ansvarar du som medarbetare 

själv för att utrusta hemmet. Vissa arbetsredskap kan lånas hem tillfälligt efter 

överenskommelse med din chef.  

• Om du ska flytta arbetsutrustning mellan arbetsplatsen och hemmet ska det ske utanför 

arbetstid.  

 

Säkerhet och ansvar 
Oavsett om du arbetar på arbetsplatsen eller hemifrån ska du alltid ta hänsyn till företagets riktlinjer 

gällande IT-system, handlingar och säkerhet 
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Arbete hemifrån 

Arbete hemifrån ska godkännas av din chef. För att det ska vara aktuellt ska du och din chef komma 
överens i vilken mån du får arbeta hemma eller på annan plats med hänsyn taget till verksamheten, 
dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö.  

• Som riktlinje kan du arbeta hemifrån max 2 dagar i veckan.  

Andra förutsättningar för att du ska kunna arbeta hemifrån: 

• Du har tillgång till internet 

• Du ska finnas tillgänglig under arbetstiden - via Teams, mejl eller telefon 

• Din arbetsmiljö ska inte påverka dig negativt – fysiskt eller psykosocialt 

• Du tar ansvar för ditt mående, din arbetsmiljö och håller kontakt med din chef 

• Arbetsformen ger positiva effekter för verksamheten och dig som medarbetare 

• Du fortsätter att arbeta utifrån vår vision och våra gemensamma mål och värderingar 

Arbetsmiljöansvar nära du arbetar hemifrån  

Din arbetsmiljö är viktig – även när du jobbar hemma. Chefen ansvarar för att ha löpande kontakt 
med dig som medarbetare. Det kan ske fysiskt via APT eller kortare avstämningar, liksom telefon 
eller Teams.  

Att tänka på för dig som medarbetare: 

• Planera och hitta rutiner för din arbetsdag 
• Ta pauser 
• Rör på dig och variera din arbetsställning 
• Ha kontakt med dina kollegor – fika tillsammans 
• Sluta mejla – börja teamsa 
• Se till att besluten fattas i mötet 
• Du som medarbetare ansvarar för att meddela din chef om du upplever en försämring i din 

arbetsmiljö 

Att tänka på för dig som chef: 

• Som chef har du arbetsmiljöansvaret, även när dina medarbetare arbetar hemifrån. Ta 
kontakt med HR om du behöver tips och råd. 

• Du ska löpande undersöka arbetsförhållandena och genomföra riskbedömningar. 
Riskbedömningen ligger till grund för eventuella åtgärder – glöm inte att följa upp. 
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Försäkring vid hemarbete  

Det finns några skillnader i din arbetsskadeförsäkring när det gäller hemarbete gentemot arbete på 

din arbetsplats. 

Kortfattat krävs det att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra – dvs. att du 

har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter. Exempelvis om du snubblar på 

datasladden vid din jobbdator. 

Däremot gäller inte försäkringen när du skadar dig i största allmänheten i ditt hem.  

Du ansvarar själv för att det finns en hemförsäkring mot skador, brand, inbrott eller liknande i ditt 

hem. 

• På AFA Försäkring finns mer information om vad som räknas som arbetsskada vid 

hemarbete. 

 

 

 

 

https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetsskadeforsakring/fragor-och-svar---arbetsskadeforsakring/jobba-hemifran/

