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Tiden går snabbt och vi är snart inne i 
sommarmånaderna.  
Vår arbetsgivare och vi har sakta men 
säkert förändrat vårt sätt att arbeta med 
anledning av Covid-19 och behovet av 
social distansering 
Att ha styrelsemöte, intervjuer, 
avstämningar och medlemsmöten via 
Skype eller Teams börjar bli en vana och 
funkar förhållandevis bra. Flera av oss 
arbetar mer hemifrån, vilket också börjar 
bli vant, men kanske inte enkelt vad gäller 
den fysiska arbetsmiljön. Jag har t ex suttit 
hela min arbetsdag på en hård köksstol  
med min Laptop i en inte alltför bekväm 
höjd på köksbordet. Det går, men inte hur 
många dagar som helst. 
 

Vad är skillnaden mellan Distansarbete 
och tillfälligt arbeta hemifrån? 
Distansarbete är en (oftast skriftlig) 
överenskommelse mellan dig och din chef. 
Vid distansarbete görs en riskbedömning 
av platsen där arbetet utförs och 
arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla 
de arbetsverktyg som behövs t ex extra 
skärm, arbetsstol mm så att du får en bra 
fysisk arbetsmiljö.   
Vid tillfälligt arbete från hemmet, som det 
är nu under Coronpandemin, har inte 
arbetsgivaren samma skyldigheter. 
Ag:s ansvar är att du kan distansera dig 
där du arbetar oavsett om du är hemma 
eller på kontoret. Ag har inte ansvar för att 
köra hem din skrivbordsstol eller skärm. 
Det är positivt att vissa gör det, men det är 
inget krav. Skulle du eller dina kollegor 
uppleva att den fysiska arbetsmiljön 
hemifrån inte är god skall ni istället arbeta 
på kontoret. Arbetsgivaren är skyldig att 
riskbedöma och följa riktlinjer om 
distansering. Distansering kan lösas 
exempelvis med att man delar av 
arbetsgruppen arbetar hemifrån ena 

veckan och kommer in till arbetsplatsen 
veckan därpå.  
 
Försäkringsansvar? 
Vid hemarbete är du inte försäkrad på 
samma sätt som på jobbet. Vi har haft en 
dialog med Per Lundborg på Abetsrätt-och 
förhandling, samt att några av våra 
ombudsmän har bekräftat arbetsgivarens 
tolkning. Arbetar du hemifrån täcks du av 
arbetsgivarens olycksfallsförsäkring OM 
du skadar dig i samband med 
användandet av ett arbetsverktyg.  
Det kan till exempel vara: 

• om du snubblar på datasladden till 
din jobbdator 

• sitter vid datorn och svarar på 
arbetsrelaterade mejl 

Däremot gäller försäkringen inte när man 
skadar sig i hemmet i största allmänhet. 
Om du till exempel skadar dig när du 
kokar kaffe i köket räknas det inte som ett 
arbetsolycksfall, även om det sker under 
fastställd arbetstid. 
Länk till AFA försäkring 

  

Utbildningar – anmäl dig på hemsidan  
Facklig grundutbildning, 4 heldagar och 
kommer att ges på, Gårdavägen 2, 
bottenplan Vingen. 
Datum: 
7/9, 8/10, 9/11 och 10/12 
 
Ny som skyddsombud: 
24/9, 26/10, 25/11 ½-dag. 
 
Facklig handledning /tider kommer.  
 

Sacorådets kommunombud 
Caroline Söderlind Löfdahl, Ordförande  
0703 1490 42 

Johanna Morgensterns,  031-366 6533 

Eva Karlefjärd, 031-367 9191 
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