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Referensnummer för signaturer:

§ 106
Riktlinjer för distansarbete (KS 2021.205)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för distansarbete.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
I det strategiska HR-chefsnätverket i StorSTHLM beslutades under hösten 2020 om ett 
gemensamt arbete med de framåtriktade aspekterna av distansarbete. En styrgrupp bestående 
av sex kommuner bildades och en operativ arbetsgrupp bildades med sex HR-
strateger/konsulter för att ta fram underlag som stöd för kommunernas fortsatta egna arbete. 
Gruppens arbete presenterades i HR-chefsnätverket den 3/6 2021. Materialet ligger till grund 
för det förslag till riktlinjer för distansarbete som HR-avdelningen nu tagit fram för 
Vallentuna kommun.

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar vad gäller ergonomi och bildskärmsarbete på 
distansarbetsplatsen. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller oavsett var 
arbetet utförs. Arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att medarbetaren 
utsätts för ohälsa eller olycksfall. Chef har ett arbetsmiljöansvar och ska vara uppmärksam på 
medarbetarens arbetssituation.

Medarbetaren har ansvar för att det finns en lämplig plats att utföra arbetet på utifrån 
arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt samt påtala risker och brister i sin egen arbetsmiljö, 
medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet samt att följa givna regler, styrdokument, föreskrifter och 
policys.

En mall för skriftlig överenskommelse om distansarbete mellan chef och medarbetare, ett 
tillämpningsstöd med FAQ, liksom reviderade rutiner för tillfälligt arbete på distans kommer 
också utarbetas av HR-avdelningen.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Riktlinjer för distansarbete

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för distansarbete.

Sammanfattning av ärendet
I det strategiska HR-chefsnätverket i StorSTHLM beslutades under hösten 2020 om 
ett gemensamt arbete med de framåtriktade aspekterna av distansarbete. En 
styrgrupp bestående av sex kommuner bildades och en operativ arbetsgrupp bildades 
med sex HR-strateger/konsulter för att ta fram underlag som stöd för kommunernas 
fortsatta egna arbete. Gruppens arbete presenterades i HR-chefsnätverket den 3/6 
2021. Materialet ligger till grund för det förslag till riktlinjer för distansarbete som 
HR-avdelningen nu tagit fram för Vallentuna kommun. 

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar vad gäller ergonomi och bildskärmsarbete på 
distansarbetsplatsen. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller 
oavsett var arbetet utförs. Arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att 
medarbetaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Chef har ett arbetsmiljöansvar och 
ska vara uppmärksam på medarbetarens arbetssituation. 

Medarbetaren har ansvar för att det finns en lämplig plats att utföra arbetet på utifrån 
arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt samt påtala risker och brister i sin egen 
arbetsmiljö, medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet samt att följa givna regler, 
styrdokument, föreskrifter och policys.

En mall för skriftlig överenskommelse om distansarbete mellan chef och 
medarbetare, ett tillämpningsstöd med FAQ, liksom reviderade rutiner för tillfälligt 
arbete på distans kommer också utarbetas av HR-avdelningen.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Vallentuna kommun vill vara en attraktiv och flexibel arbetsgivare där medarbetare 
har möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. Vallentuna kommun strävar efter 
ett tydligt fokus på hållbarhet, vad gäller såväl arbetsliv som miljö, där bland annat 
personresor kan minskas med distansarbete. Under förutsättning att verksamhetens 
möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till 
distansarbete när så är möjligt.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.
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1.  Syfte 

Riktlinjerna beskriver Vallentuna kommuns inriktning och arbetssätt gällande 
distansarbete. Den ger ett stöd genom att definiera villkor och begrepp. Distansarbete 
är frivilligt och en möjlighet och förutsätter att arbetsgivaren och medarbetare är 
överens. Det är verksamhetens behov och arbetsgivarens rätt att leda och fördela 
arbetet som ligger till grund för möjligheten att erbjuda distansarbete.  

1.1 Inledning 

Vallentuna kommun vill vara en attraktiv och flexibel arbetsgivare där medarbetare 
har möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. Vallentuna kommun strävar efter 
ett tydligt fokus på hållbarhet, vad gäller såväl arbetsliv som miljö, där bland annat 
personresor kan minskas med distansarbete. Under förutsättning att verksamhetens 
möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till 
distansarbete när så är möjligt. 
 
Grundregeln är att ansvarig chef ska bedöma och godkänna möjligheterna till 
distansarbete, omfattning samt tidsperiod med utgångspunkt i att värna ett flexibelt 
förhållningssätt. För att nå framgång med denna arbetsform ska medarbetare och 
chef tillsammans komma överens om hur arbetet ska bedrivas och följas upp. 
Överenskommelse om distansarbete ska tecknas mellan arbetsgivaren och 
medarbetaren innan arbetet påbörjas. 
 
Distansarbete ska inte förväxlas med tillfälliga överenskommelser där medarbetare 
utför visst arbete från hemmet.  

1.2 Definitioner 

 Distansarbete: Med distansarbete avses ordinarie arbete som, med hjälp av 

modern informationsteknik, regelbundet och varaktigt utförs från en 

arbetsplats geografiskt skild från huvudarbetsplatsen som arbetsgivaren 

tillhandahåller.  

 Tillfälligt arbete på distans: med tillfälligt arbete på distans menas att 
tillfälligt, under hela eller delar av en arbetsdag, arbeta från en plats utanför 
huvudarbetsplatsen.  
 

 Distansarbetsplats: med distansarbetsplats menas den definierade plats 
där medarbetare och chef kommit överens om att arbete kan ske.  
 

 Definierad plats: med definierad plats menas en fast adress för en längre 
tidsperiod utifrån arbetsmiljöansvar, försäkring och sekretess, 
arbetsledningsrätten, inställelsetid samt fast överenskommelse.  
 

 Digital arbetsmiljö: med digital arbetsmiljö menas samspelet mellan 
medarbetare och digitala verktyg som används vid utförande av 
arbetsuppgifter.  
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 Inställelsetid: med inställelsetid menas den tid det max får ta för 
medarbetaren att infinna sig på den arbetsplats arbetsgivaren tillhandahåller, 
det vill säga huvudarbetsplatsen. 

1.3 Frivillighet 

En medarbetare kan acceptera eller avböja ett erbjudande om distansarbete från 
arbetsgivaren och arbetsgivaren kan acceptera eller avböja en medarbetares önskan 
om arbete på distans. Om arbetsgivaren bedömer att distansarbete inte är möjligt går 
detta inte att överklaga. Distansarbete är en möjlighet, inte en rättighet.  

1.3.1 Omfattning 

Överenskommelse om distansarbete ska ange den omfattning som distansarbetet 
avser. Resterande tid ska arbetet utföras på huvudarbetsplatsen. 

2.  Verksamhetens behov 

Verksamheterna har olika förutsättningar för att bedriva distansarbete, bland annat 
utifrån krav på tillgänglighet, arbetsuppgifternas karaktär, IT-system och 
sekretessbegränsningar. Detta innebär att det i vissa verksamheter såväl som för vissa 
arbetsuppgifter inte är aktuellt med distansarbete. Verksamheten definierar även om 
det finns specifika tillfällen eller dagar i veckan som medarbetare måste vara fysiskt 
på plats.  
 
Utifrån verksamhetens behov görs en bedömning om vilka arbetsuppgifter och 
arbetssätt som är lämpliga att utföra på distans. Detta sker i dialog mellan närmaste 
chef och medarbetare. Grundregeln är att ansvarig chef ska bedöma och godkänna 
möjligheterna till distansarbete, omfattning samt tidsperiod med utgångspunkt i att 
värna om ett flexibelt förhållningssätt såväl som hög kvalitet i verksamheterna.  

3.  Arbetsmiljö 

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar vad gäller ergonomi och bildskärmsarbete på 
distansarbetsplatsen. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller 
oavsett var arbetet utförs. Arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att 
medarbetaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Chef har ett arbetsmiljöansvar och 
ska vara uppmärksam på medarbetarens arbetssituation.  
 
Medarbetaren har ansvar för att det finns en lämplig plats att utföra arbetet på utifrån 
arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt samt påtala risker och brister i sin egen 
arbetsmiljö, medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet samt att följa givna regler, 
styrdokument, föreskrifter och policys.  
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3.1 Undersöka och riskbedöma  

För att arbetsgivaren ska kunna ta sitt arbetsmiljöansvar behöver chef komma 
överens med medarbetaren om tillgång till medarbetarens distansarbetsplats för att 
kunna göra en bedömning huruvida arbetsplatsen kan nyttjas till distansarbete. Även 
skyddsombud ska ges tillträde om behov uppstår. Medarbetaren ska medverka till att 
arbetsgivaren kan undersöka och riskbedöma distansarbetsplatsen på det sätt som 
arbetsgivaren bedömer nödvändigt.  
 
Riskbedömning ska göras inför överenskommelse om distansarbete. Underlag för att 
undersöka och riskbedöma arbetsplatsen kan hanteras genom att arbetsgivaren 
samlar in relevanta uppgifter, resultat av medarbetarens genomförda egenkontroll. 
Om risker i arbetsmiljön uppstår efter riskbedömning ska medarbetaren informera 
chef om detta.  

3.2 Åtgärder och uppföljning 

Chef avgör vilka åtgärder som ska vidtas. Arbetsgivarens ansvar att se till att 
medarbetaren har en tillfredställande arbetsmiljö ska dock sättas i proportion till 
distansarbetets omfattning. Vid arbete på distans krävs en nära och regelbunden 
dialog och uppföljning mellan arbetsgivare och medarbetare för att fånga upp signaler 
på problem och ohälsa. Former för arbete på distans liksom omfattning behöver också 
utvärderas regelbundet för att säkerställa att arbetet är effektivt och sker utifrån 
verksamhetens behov. Uppföljning ska göras löpande och förslagsvis även i samband 
med medarbetarsamtal och uppföljningssamtal. 

3.3 Arbetsskadeförsäkring 

Vid distansarbete och hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA-KL) via vårt 
försäkringsbolag AFA försäkring. Om en medarbetare skadar sig eller råkar ut för ett 
olycksfall i hemmiljön krävs att skadan eller olyckan har direkt samband med det 
arbete som medarbetaren ska utföra. Med det menas att medarbetaren är försäkrad 
då denne utför sina arbetsuppgifter. Skadan ska alltid anmälas och medarbetaren 
ansvarar för att informera arbetsgivaren om vad som har inträffat. 

4.  Informationssäkerhet, hantering av 

sekretess och tekniska förutsättningar 

Samtliga rutiner som gäller avseende säkerhets- och sekretessföreskrifter vid 
huvudarbetsplatsen, gäller också distansarbetsplatsen och det är medarbetarens 
skyldighet att tillse att utrustning och känslig information inte hamnar i orätta 
händer. Medarbetaren får endast använda den av arbetsgivaren tillhandahållna och 
konfigurerade utrustningen för uppkoppling till kommunens system och servrar, och 
uppkoppling får endast göras av medarbetaren.  
 
Distansarbete förutsätter att medarbetaren säkerställer tillgång till 
internetuppkoppling. Arbetsgivaren ansvarar för att det finns möjlighet till säker 
uppkoppling via VPN eller liknande samt säkra kommunikationslösningar som 
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krypterade mejl och videosamtal för verksamheter som hanterar sekretessbelagda 
uppgifter. Valet av utrustning bestäms av arbetsgivaren.  
 
Beslut om distansarbete i verksamheter som omfattas av sekretess måste riskbedömas 
särskilt för att säkerställa bl.a. brukar-, patient-, medarbetar- och elevsäkerheten. 
Sekretessbelagda uppgifter får ej behandlas, muntligen eller skriftligen, bland icke-
behöriga personer.  

4.1 Tekniska förutsättningar 

Tekniska förutsättningar för distansarbete är tillgång till internet, hårdvara och 
mjukvara för en god teknisk nivå. Medarbetaren ansvarar för tillgång till internet och 
arbetsgivaren för hårdvara och mjukvara samt en ur arbetsmiljösynpunkt bra 
kringutrustning. Den utrustning kommunen tillhandahåller är kommunens egendom 
och ska återlämnas när distansarbetet upphör eller när utrustningen behöver 
repareras eller bytas.  

4.1.1 Försäkring för utrustning  

Samma aktsamhetskrav gällande utrustning som ställs vid arbete på 
huvudarbetsplatsen ställs vid arbete på distansarbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar 
ytterst för förlust av eller skada på utlämnad utrustning. Medarbetaren är skyldig att 
genast anmäla till arbetsgivaren förlust av eller skada på den utlämnade utrustningen. 
Medarbetaren ansvarar för förlust av eller skada på den utlämnade utrustningen som 
förorsakas av grov oaktsamhet.  

5.  Arbetstid och tillgänglighet  

Om medarbetaren omfattas av Vallentuna kommuns flextidsavtal gäller även det för 
distansarbetet. I övrigt gäller arbetstid enligt ordinarie arbetstidsavtal.  
Vid distansarbete ska medarbetaren som grundregel vara tillgänglig via telefon eller 
digitala kanaler under ordinarie arbetstid. Om det krävs ska medarbetaren komma till 
huvudarbetsplatsen inom överenskommen inställelsetid.  

5.1 Skriftlig överenskommelse  

Distansarbete regleras genom en skriftlig överenskommelse mellan medarbetare och 
chef. Detta utifrån arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Överenskommelsen ska följas 
upp regelbundet. Överenskommelsen kan sägas upp med omedelbar verkan från såväl 
chef som medarbetare.  
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