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Policy för hemarbete och distansarbete med riktlinje 

 
Syftet med den här policyn för hemarbete och distansarbete är en gemensam 
syn på flexibelt arbetssätt inom Kalmar kommunkoncern. 
 
I takt med att vår omvärld förändras och tekniken utvecklas, skapas nya digi-
tala arbetslösningar. Koncernens medarbetare kan i allt större utsträckning 
delta i utbildningar, konferenser och seminarier samt utföra arbetet på annan 
plats än ordinarie arbetsplats. Det flexibla arbetslivet ger medarbetare större in-
flytande över sin arbetssituation, vilket skapar möjligheter men också utma-
ningar. Med en klok inställning och rätt verktyg blir arbetsgivare, chefer och 
medarbetare vinnare i det flexibla arbetslivet. 
 
Kalmar kommunkoncern vill vara en lärande organisation där arbetsplatsens 
värderingar efterlevs. ”Tillit” och ”tillsammans” är nyckelbegrepp. Koncernen 
vill ta tillvara förändrade digitala och flexibla arbetssätt samt samarbetsformer 
eftersom de bidrar till ett hållbart arbetsliv och samhälle. Dessutom utvecklas 
vår attraktivitet som arbetsgivare. Resultatet och kvaliteten i arbetet behöver 
inte alltid vara knutet till den plats där arbetet utförs och därför finns det anled-
ning till en flexibel arbetssituation. Koncernen ser dock ett stort värde i att 
medarbetare finns på arbetsplatsen för att bidra till samarbete, kunskapsutbyte 
och social gemenskap. Detta behöver vägas mot behovet av flexibilitet i arbe-
tet. Servicenivån till medborgare eller det interna arbetet i Kalmar kommun-
koncern får inte försämras i samband med hemarbete eller distansarbete. 
 
Utgångspunkten för att arbeta på annan plats än ordinarie arbetsplats, är att det 
ska vara frivilligt för medarbetaren och att det är på hens initiativ. Det är verk-
samhetens behov som styr och genom dialog kan varje arbetsgrupp komma 
fram till hur den lägger upp arbetet med verksamhetens bästa i fokus. Det är 
alltid ansvarig chef som avgör vem som har möjlighet att utföra hemarbete el-
ler distansarbete, utifrån medarbetarens förutsättningar och rådande situation. 
Vid hemarbete gäller dokumenterad och muntlig överenskommelse och vid di-
stansarbete gäller skriftligt avtal mellan ansvarig chef och medarbetare.  
 
 
I riktlinjen som är kopplad till den här policyn för Kalmar kommunkoncern är 
till exempel definitioner, tillämpning, ansvar och säkerhet närmare beskrivet. 
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Riktlinje för hemarbete och distansarbete  

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra och utveckla bestämmelserna i policyn för 
hemarbete och distansarbete.  I riktlinjen benämns hemarbete och distansar-
bete ”flexibelt arbete”. Om riktlinjerna för hemarbete och distansarbete avvi-
ker från varandra förtydligas informationen under respektive område. 
 

1. Definitioner  
 
Hemarbete 
Hemarbete innebär att medarbetare sporadiskt och utan kontinuitet ar-
betar på annan plats än huvudarbetsplatsen.  
 
Distansarbete 
Distansarbete innebär en permanent arbetsform där arbetet utförs mer 
regelbundet med schemalagda tider och dagar under en längre period.  
 
Hemarbete och distansarbete tillåts i ett genomsnitt av två dagar per 
vecka utifrån chefens beviljande. 

2. Tillämpning 
Flexibelt arbete är frivilligt och initieras av medarbetaren. Det är ansva-
rig chef som avgör om och i vilken utsträckning flexibelt arbete är möj-
ligt. Chefens beviljande ska utgå från verksamhetens behov, rådande si-
tuation, arbetsuppgifternas art och en individuell bedömning. Flexibelt 
arbete ska ske med ansvar och omdöme samt bygga på ett ömsesidigt 
förtroende mellan chef och medarbetare. Regelbunden uppföljning är 
viktigt.  
I bedömningen av chefers möjligheter till flexibelt arbete är det viktigt 
att väga in förutsättningarna för att kunna uppfylla Kalmar kommun-
koncerns ledningsfilosofi i rollen som både ledare och chef. 

  

3. Överenskommelse och omfattning 

För hemarbete krävs en dokumenterad överenskommelse som för-
slagsvis upprättas vid medarbetarsamtalet. Vid de olika tillfällen hemar-
bete planeras ska även en muntlig överenskommelse ske mellan ansvarig 
chef och medarbetare.  
 

Distansarbete kräver skriftligt avtal mellan ansvarig chef och medarbe-
tare. Vid skriftligt avtal ska det framgå hur lång period distansarbetet 
omfattar och avtalet bör skrivas för högst ett år i taget. ”Mall för indivi-
duellt avtal om distansarbete” finns att hämta i kommunens verksam-
hetshandbok.  
 
Överenskommelse om flexibelt arbete kan upphävas med omedelbar 
verkan om ansvarig chef gör en annan bedömning än den som gjordes 
vid överenskommelsen. Ansvarig chef kan vid behov kalla in medarbe-
taren till huvudarbetsplatsen för att utföra arbetsuppgifter även om ar-
betet enligt överenskommelse skulle ha utförts på annan plats än ordina-
rie arbetsplats. Omfattning av flexibelt arbete sker i dialog mellan ansva-
rig chef och medarbetare.  
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4. Arbetstid, tillgänglighet och frånvaro 
Tillgängligheten i arbetet, deltagandet i verksamheten samt utförandet 
av arbetsuppgifter ska utgå från medarbetarens ordinarie arbetstid som 
regleras i medarbetarens arbetstidsavtal.  Eventuellt mertids- och över-
tidsarbete ska alltid vara beordrat i förväg av ansvarig chef. Frånvaro 
rapporteras på samma sätt och enligt arbetsplatsens rutin, oavsett var ar-
betet sker. 
 

5. Möteskultur  
Dagarna för flexibelt arbete ska planeras så att medarbetare kan närvara 
vid arbetsrelaterade möten som sker fysiskt på huvudarbetsplatsen. An-
svarig chef är den som ytterst beslutar om vilka möten som ska genom-
föras fysiskt, digitalt eller som hybridmöten (både fysisk och digital när-
varo). 
Frågor om utbildningar, konferenser, seminarier hänvisas till policyn för 
möten och resor i kommunens verksamhetsbok. 
 

6. Arbetsmiljö och ansvar  
Utgångspunkten enligt arbetsmiljölagen är att arbetsgivaren har ansvar 
för medarbetarens arbetsmiljö. Lagar, föreskrifter, interna policydoku-
ment och riktlinjer om arbetsmiljö gäller oavsett om arbetet utförs på 
annan plats än ordinarie arbetsplats. För att få till en hälsosam arbetssi-
tuation krävs ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef 
och medarbetare.  
 
Ansvarig chef ska kunna försäkra sig om att arbetsmiljön där arbetet ut-
förs inte medför någon risk för ohälsa eller olycksfall. Medarbetare ska 
delta i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma och rapportera 
eventuella risker och besvär som kan ha samband med medarbetarens 
hemarbete/distansarbete.  
 
För att säkerställa en god arbetsmiljö och arbetssituation rekommende-
ras att ansvarig chef och medarbetare tillsammans fyller i en checklista 
om arbetsmiljön i hemmet. ”Checklista för flexibelt arbete i hemmet” 
finns att hämta i kommunens verksamhetshandbok. 
                 

7. Utrustning  
Eftersom en överenskommelse om flexibelt arbete är frivillig kan inte 
medarbetaren kräva arbetsutrustning som motsvarar den utrustning som 
finns på huvudarbetsplatsen. Vid de tillfällen hemarbete och distansar-
bete sker kan medarbetarens utrustning lånas hem, till exempel bärbar 
dator, mobiltelefon och headset. 
 
IT-support kan lämnas även vid flexibelt arbete, däremot ansvarar inte 
IT för support som handlar om hemmets internetförbindelser.  
 
För att digitala möten ska kunna hållas på arbetsplatsen krävs att mötes-
rummen är utrustade med rätt teknik för framtiden. Kalmar kommun 
har standardiserat sortimentet för mötesteknik som finns att beställa vid 
centralförrådet.  
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8. Säkerhet och sekretess  
Samma grad av informationssäkerhet, till exempel sekretess, ska kunna 
garanteras både vid flexibelt arbete och vid huvudarbetsplatsen. En indi-
viduell prövning krävs för respektive yrkesroll och ansvarig chef har be-
slutanderätt. 
 
Kommunkoncernens digitala arbetsplats möjliggör säkert arbete och 
förbindelse även vid flexibelt arbete. Mer information om informations-
säkerhet finns i IT:s riktlinjer för användare i kommunens verksamhets-
handbok. 
 

9. Försäkringsskydd  
Arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring TFA-KL gäller även vid flexibelt 
arbete men är mer restriktiv än vid arbete på huvudarbetsplatsen. Skada 
eller olycksfall ska kunna bevisas haft ett direkt samband med arbetet i 
hemmet. 
 
Kalmar kommun ansvarar ekonomiskt för eventuella försäkringar på ut-
lämnad/utlånad utrustning. Medarbetaren ansvarar för skada på eller 
förlust av utrustning orsakad av medarbetarens vårdslöshet eller oakt-
samhet i hemmet eller under transport. 
  

10. Ekonomi  
Vid flexibelt arbete betalar medarbetaren kostnader för el och internet-
uppkoppling. Medarbetaren ska ha tillfredsställande hemförsäkrings-
skydd gällande ansvar och egendom. 
  

11. Leda på distans  
Vid beviljande av flexibelt arbete är det viktigt att rutiner och processer 
fungerar över tid. Det är betydelsefullt att chefer har en klar bild av vilka 
yrkesroller och arbetsuppgifter som går att utföra på annan plats än på 
ordinarie arbetsplats. Regelbundna möten och avstämningar samt upp-
följningar är viktigt för ett fungerande flexibelt arbetssätt.  
 
Som komplement till policyn och riktlinjen finns ett ”stödmaterial för 
flexibelt arbete” i kommunens verksamhetshandbok. 

 
 
 

 
 


