
Instruktioner för distansarbete gällande  
Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

 
Med distansarbete avses ordinarie arbete som, med hjälp av teknik, varaktigt eller 
sporadiskt utförs  på en arbetsplats geografiskt skild från miljöförbundet (normalt den 
anställdes hem). 

Att arbeta på distans är alltid frivilligt för arbetstagaren och det är på dennes 
initiativ som  förutsättningarna för distansarbete avgörs av arbetsgivaren. 

 
 
Syfte 
• Att möjliggöra för arbete på distans gör Miljöförbundet till en attraktivare arbetsgivare. 
• Underlätta för en bra balans mellan arbete och privatliv hos våra medarbetare. 
• Ge positiva miljöeffekter av minskad pendling. 
• Vid snabba förändringar i omvärlden på grund av till exempel hälsorisker kan vi 

ge  medarbetarna möjlighet att arbeta hemifrån. 
 

Förutsättningar för distansarbete 
Distansarbete får inte leda till ett mindre säkert eller mindre effektivt sätt än om det aktuella 
arbetet hade utförts på miljöförbundet. 

Miljöförbundet utreder möjligheten till distansarbete på medarbetarens initiativ. Det är 
medarbetarens skyldighet att kunna tillhandahålla en god arbetsmiljö. Om detta inte går 
är det inte  heller möjligt med distansarbete. 

Distansarbete får inte påverka sammanhållningen inom förvaltningen eller gå ut över 
sådana arbetsuppgifter eller sammankomster där medarbetaren behöver finnas på 
plats. Det är alltid  arbetsgivaren som avgör detta. 

• Medarbetaren bör ha olycksfallsförsäkring eftersom arbetsgivarens försäkring är 
begränsad till i omfattning. 

• Avtal ska tecknas mellan medarbetare och miljöchefen innan distansarbete påbörjas. 

• Medarbetaren ska tillsammans med miljöchefen gå igenom instruktioner för 

distansarbete innan distansarbetet påbörjas och minst vart tredje år. 

Arbetsuppgifter 
Vilka arbetsuppgifter som lämpar sig för distansarbete avtalas mellan miljöchef och 
medarbetare.  Exempel på arbetsuppgifter som lämpar sig på distans är: 

• Skriv- och utredningsarbete 
• Administration 
• Planerings- och utvecklingsarbete 
• Externa kontakter 
• Digitala inspektioner/kontroller 



 

Uppgifter till dig som är medarbetare 
• Tänk på din ergonomi, byt arbetsställning ofta. 
• Ta små pauser och se till att röra på dig. 
• Ring gärna teamssamtal till dina kollegor och miljöchefen istället för vanligt 

telefonsamtal. 
• Meddela expeditionen när du börjar och slutar din arbetsdag enligt våra rutiner. 
• Du ska samordna ditt arbete med kollegor så att arbetsbördan inte blir större för de 

som är   på arbetsplatsen. 
• Alla arbetsplatsträffar (APT) genomförs på miljöförbundet. 
• Vid olyckor, matförgiftningar eller ärende som är akuta och kräver skyndsam 

handläggning ska du kunna infinna dig på arbetsplatsen inom 30-45 minuter. 
 
 
Checklista – vad gäller 

 
 

LAS Gäller 
Arbetstidslagen Gäller. Går medarbetaren på flextidsavtal gäller även det vid 

distansarbete och ska dokumenteras. 
Arbetsmiljölagen Gäller. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för den utrus-

tning och de hjälpmedel som arbetsgivaren tillhandahåller åt 
medarbetaren. Arbetsgivaren kan dock inte göras ansvarig 
om medarbetaren bryter mot givna instruktioner. Om med-
arbetarens distansarbetsplats inte går att anpassa på ett 
arbetsmiljömässigt bra sätt får distansarbete inte förekomma. 
Arbetsmiljölagen säger  att arbetsgivaren ska ta hänsyn till de 
risker för ohälsa som kan uppkomma vid ensamarbete, 
därför bör distansarbetet begränsas till ett par gånger per 
vecka. 

Anställningsvillkor Är samma som om medarbetare inte arbetade på distans. 
Arbetsskade-
försäkringslagen 

I regeln för hur arbetsskador ersätts görs ingen skillnad på 
om arbete utförs utanför arbetsgivarens lokaler. Om en 
skada uppkommer i hemmet kan det dock vara svårt att 
avgöra vilka skador som är att betrakta som arbetsskador 
och vilka som uppkommit på fritiden eller av hemutrustning 
eller dylikt som inte  är i arbetsgivarens ansvar. Det är därför 
det är av största vikt att avtala om under vilka former 
distansarbete kan förekomma och vilka arbetsuppgifter som 
kan utföras. Medarbetaren måste intyga om att olycksfalls-
försäkring finns. 

Semesterlagen Gäller 
Frånvaro Gäller enligt gällande rutiner 
Hjälpmedel, utrustning Om arbetsgivaren låter installera utrustning hos medarbetaren 

ska det framgå av dokument. 

Uppsägning 
• Avtal om distansarbete kan avbrytas både av medarbetaren och miljöchefen. 
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