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1 INLEDNING  

Inom Sala kommun finns möjlighet att tillämpa distansarbete där sådant bedöms 

vara fördelaktigt för både verksamhet, medborgare och medarbetare. Beslutande 

instans framgår av aktuell delegationsordning. Dessa riktlinjer är baserade på lag 

och centrala kollektivavtal. 

En stor del av de tjänster som kommunen erbjuder medborgare i hög grad 

förutsätter tillgänglighet och personlig service. Därför får distansarbete inte leda 

till att verksamhet bedrivs på ett mindre säkert eller effektivt sätt än om arbetet 

hade utförts vid huvudarbetsplatsen. Det får heller inte leda till försämrad 

kvalitet på utförda tjänster. 
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2 DEFINITION  

Med distansarbete avses ordinarie arbete som, med hjälp av modern 

informationsteknik, varaktigt eller regelbundet och schemalagt utförs från en 

arbetsplats geografiskt skild från huvudarbetsplatsen men med organisatorisk 

eller funktionell samhörighet med huvudarbetsplatsen. 

Med distansarbete avses inte tillfälligt arbete på annan plats någon timme eller 

dag för att t ex kunna arbeta ostört med planerings- eller budgetarbete. Inte 

heller arbete utanför arbetsplatsen på eget initiativ, t ex kvällstid eller helger, är 

att betrakta som distansarbete. 

2.1 Skriftlig överenskommelse 

Distansarbete förutsätter skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivare och 

medarbetare innan distansarbete påbörjas. 

2.2 Överenskommelsens innehåll 

2.2.1 ÖVERENSKOMMELSENS LÄNGD, UPPFÖLJNING OCH UPPSÄGNING 

Överenskommelse om distansarbete kan tecknas max tolv månader i taget. 

Därefter upphör överenskommelsen automatiskt och en utvärdering ska göras av 

arbetsformen liksom uppföljning av dess påverkan på övrig arbetsorganisation. 

Ömsesidig uppsägningstid är en månad. Om verksamheten så kräver kan 

arbetsgivaren beordra medarbetaren att omgående återgå till den ordinarie 

arbetsplatsen. 

2.2.2 ARBETSPLATS 

Organisationstillhörighet och huvudarbetsplats fastställs liksom antal dagar då 

arbete ska utföras på huvudarbetsplatsen. 

2.2.3 ARBETSTID 

Överenskommelsen ska ange den arbetstid som distansarbetet avser och omfatta 

max 40 % av heltid (två dagar per vecka). Resterande tid ska arbetet utföras på 

huvudarbetsplatsen. Arbetstid under tid för distansarbete är enligt, för 

medarbetaren, ordinarie arbetstidsavtal. 

Medarbetaren ska vara tillgänglig på samma villkor som övriga medarbetare 

genom att t ex delta i arbetsplatsträffar, arbetsgrupper, på möten etc. Det är 

viktigt att hålla den sociala kontakten med arbetskamrater och arbetsplatsen. 
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2.2.4 ARBETSUPPGIFTER 

För framgång med denna arbetsform ska arbetsgivaren och medarbetaren 

tillsammans definiera mål för arbetet, hur arbetet ska redovisas och hur 

resultatet ska följas upp. Det ska klart framgå vad som ska utföras, när resultatet 

ska redovisas och vilken kvalitet som förväntas på resultatet. 

2.2.5 BARNOMSORG 

Distansarbete ersätter inte barnomsorg. Det förutsätts att barnomsorg, när sådan 

fordras, är ordnad under arbetstid även vid distansarbete. 

2.2.6 SEMESTER 

Semesterlagens och kollektivavtalens vanliga regler om semester gäller. 

2.2.7 ARBETSMILJÖ 

Arbetsgivaren är enligt Arbetsmiljölagen ansvarig för arbetsmiljön även på den 

plats distansarbete utförs. Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller. 

Arbetsgivaren har ett ansvar att försäkra sig om att distansarbetsplatsen är 

funktionell och ergonomisk och uppfyller kraven även ur en social- och 

organisatorisk aspekt. Vilket förutsätter en välfungerande dialog om arbetsmiljön 

på distansarbetsplatsen. Detta är ett gemensamt ansvar och medarbetaren ska 

meddela om det uppstår arbetsmiljöproblem samt tillåta att arbetsgivaren, efter 

överenskommelse med medarbetaren, får besöka denna på distansarbetsplatsen. 

Inför distansarbete ska kommunens checklista inför distansarbete fyllas i. 

Arbetsgivaren kan med omedelbar verkan upphäva överenskommelsen om 

distansarbete om arbetsgivaren bedömer att distansarbetsplatsen inte är säker 

ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

2.2.8 ARBETSSKADOR 

Lagen om arbetsskador gäller även vid distansarbete (huvudsakligen 

hemarbete). Medarbetaren ska utan dröjsmål rapportera skada som enligt 

medarbetarens bedömning kan utgöra arbetsskada. Kollektivavtalade 

försäkringar gäller vid avtalat distansarbete. 

2.2.9 INFORMATION OCH KOMPETENSUTVECKLING 

Medarbetare som har avtal om distansarbete ska ges samma möjlighet till 

information och kompetensutveckling som övriga medarbetare. 
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2.2.10 VILLKOR FÖR UTRUSTNING 

Den eventuella utrustning som tillhandahålls av arbetsgivaren i samband med 

distansarbete och som är placerad på platsen för distansarbete tillhör 

arbetsgivaren. Utrustningen ska återlämnas till arbetsgivaren när distansarbetet 

upphör eller när utrustningen behöver repareras eller bytas. 

Eftersom överenskommelse om distansarbete är frivillig för bägge parter kan 

inte arbetstagaren kräva viss arbetsutrustning om motsvarande utrustning finns 

att tillgå på huvudarbetsplatsen. 

Det är medarbetarens ansvar att se till att ett betryggande hemförsäkringsskydd 

finns. Sådant försäkringsskydd är en förutsättning för att arbetsgivaren ska 

godkänna distansarbete. 

2.2.11 SÄKERHET OCH SEKRETESS 

Samtliga lagar, avtal, policys och andra styrdokument avseende säkerhet och 

sekretess som gäller vid huvudarbetsplatsen, gäller också distansarbetsplatsen. 

Det är medarbetarens skyldighet att se till att utrustning och känslig information 

inte hamnar i orätta händer. Oaktsamhet hanteras som misskötsel och kan ytterst 

leda till att anställningen ifrågasätts. 
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3 DRIFTSENHET VID TURORDNING ENLIGT LAS  

Den ordinarie arbetsplatsen utgör driftsenhet vid turordning enligt lagen om 

anställningsskydd eftersom distansarbete endast tillåts på en mindre del av 

arbetstiden.  

 



 
 

Riktlinjer för distansarbete 
Kommunstyrelsen 

  
 

SALA KOMMUN 
Telefon: 0224-74 70 00 | E-post kommun.info@sala.se |  Postadress Box 304, 733 25 Sala 

 

 

 


