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ARRANGEMANG FÖR DISTANSARBETE FRÅN OCH MED DEN 1 AUGUSTI 2020 

Grund för utfärdande 

17 § i reglementet för statsrådet 

Giltighetstid 

Denna anvisning gäller till och med den 9 november 2020. 

Arrangemang för distansarbete 

Regeringen beslutade den 23 juni 2020 att rekommendationen om omfattande distansarbete ska 

upphöra den 1 augusti 2020. Punkt 1.3 om distansarbete i dokumentet ”Anvisningar till ämbetsver-

ken om verksamheten under coronavirusepidemin”, som Statens arbetsmarknadsverk och avdel-

ningen för utveckling av statsförvaltningen utfärdade den 8 juni 2020, upphör därmed att gälla från 

och med samma tidpunkt. Statens arbetsmarknadsverk ger följande anvisningar om distansarbete 

från och med den 1 augusti 2020. 

Vid organiseringen av arbetet kan man även efter att perioden med omfattande distansarbete har 

upphört fortsättningsvis utnyttja distansarbete samt ersätta möten med andra förfaranden och se 

över researrangemangen. Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen utfärdade den 26 juni 

2020 en anvisning om en kontrollerad återgång till arbetsplatserna och främjande av god praxis vid 

distansarbete (VN/13386/2020-VM-3). Anvisningen innehåller också rekommendationer om arbetet 

på arbetsplatsen och användningen av lokalerna samt rekommendationer som gäller säkerhet och 

välbefinnande i arbetet.  

Statens arbetsmarknadsverk utfärdade den 10 november 2015 en anvisning om principer för di-

stansarbete och anställningsvillkor (VM/2510/00.00.00/2015.). Distansarbete baserar sig på frivillig-

het och ingen kan tvingas att distansarbeta. En tjänsteman eller arbetstagare har inte heller någon 

ensidig rätt till distansarbete om hon eller han så önskar. Det är fortfarande möjligt att distansarbeta i 

större omfattning än tidigare som ett av sätten att undvika coronavirussmitta. I sådana fall ska tryg-

gandet av ämbetsverkens verksamhet, uppgifternas karaktär och upprätthållandet av statens viktiga 

funktioner beaktas. För att verksamheten ska kunna tryggas kan det med grund i epidemiläget bli 

nödvändigt att besluta att tjänstemän och arbetstagare som arbetar på distans ska komma till tjäns-

testället eller arbetsplatsen för att arbeta där. Detta ska beaktas när man avtalar om distansarbete, 

så att det vid behov kan fattas beslut om att distansarbetet avslutas och att de anställda ska komma 

till tjänstestället eller arbetsplatsen. 

Med avvikelse från den ovan nämnda anvisningen om distansarbete av Statens arbetsmarknads-

verk är det möjligt att stämpla arbetstiden vid distansarbete i systemen för flextid i enlighet med den 

faktiska arbetstiden. Förfarandet ska godkännas av ämbetsverkets ledning och chefer och ämbets-

verken ska ge närmare anvisningar om hur arbetstidsstämplingarna ska genomföras.  

 

 

 

 



    2 (2) 

   
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid arbetstidsledningen och arbetstidsutfallet samt utvecklingen 

av flexsaldon ska följas i enlighet med normal praxis. Stämplingen av arbetstiden vid distansarbete 

gör det också möjligt för tjänstemän och arbetstagare att använda saldot för flextid för att förkorta 

arbetstiden till exempel om familjesituationen kräver det, förutsatt att detta är möjligt med beaktande 

av arbetsuppgifterna. 

Den som arbetar på distans kan under giltighetstiden för denna anvisning också åläggas att arbeta 

övertid hemma i enlighet med de bestämmelser och villkor som gäller för övertid, om utförandet av 

tjänste- och arbetsuppgifterna under epidemin kräver det. 
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