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Beslut övergång till möjlighet att arbeta hemifrån 
 
 

 
 

Sverige har en spridning av coronaviruset covid-19 i flera delar av Sverige. 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att arbete sker hemifrån i den mån det är möjligt, i 
samråd med arbetsgivaren. Syftet är att minska hastigheten i smittspridningen och att hålla 
nere antalet personer som behöver sjukhusvård.  Denna uppmaning meddelades även vid 
presskonferens den 18 mars 2020. Universitetet har löpande kontakt med smittskyddsläkare 
i Region Norrbotten för att följa länets smittläge. Den 24 mars uppskattade smittskyddet att 
det finns en allmän spridning även i Norrbotten med uppskattningsvis 3 000 – 5000 
smittade.  
 
För att bidra till en ytterligare minskning av de sociala kontakterna, inte minst vid resor 
till/från arbetet, övergår därför medarbetare vid Luleå tekniska universitet tillsvidare till att 

Beslutande Birgitta Bergvall-Kåreborn, rector 
Föredragande Mariana Johansson, säkerhetschef 
Närvarande Veronika Sundström, chef verksamhetsstödet 

Tommy Viklund, chef HR 

Beslut Rektor beslutar  
 
att medarbetare vid Luleå tekniska universitet i möjligaste mån 
och efter dialog med närmaste chef, övergår till att arbeta 
hemifrån, 
 
att Luleå tekniska universitets lokaler ska vara tillgängliga för 
medarbetare och studenter oavsett hemarbete eller arbete på 
plats, 
 
att övergången gäller från och med den 30 mars 2020 och tills 
annat meddelas. 
 
 

Ärendebeskrivning  
 

Expedieras till: Samtliga prefekter samt områdeschefer inom VSS för vidare 
distribution 
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i möjligaste mån arbeta hemifrån. Att arbeta hemifrån är en överenskommelse med 
närmaste chef. Utifrån arbetsuppgifternas art och verksamhetens behov kommer inte 
samtliga medarbetare att kunna arbeta hemifrån. Arbetsplatsen är fortsatt tillgänglig och om 
arbetet så kräver ska medarbetare infinna sig på arbetsplatsen. Syftet är inte att undvika 
vistelse i universitetets lokaler utan att generellt minska exponering och sociala kontakter 
både i arbets- och samhällslivet.  
 
Samtliga chefer vid Luleå tekniska universitet ska mot bakgrund av detta möjliggöra för 
sina medarbetare att arbeta hemma helt eller delvis med de arbetsuppgifter som är möjliga 
att utföra på distans. Om medarbetare arbetar hemma så kräver det en tät dialog med 
närmaste chef och kollegor. Hemarbetet ska planeras och följas upp i dialog mellan chef 
och medarbetare.  
 
Detta gäller från och med den 30 mars 2020 och tillsvidare. 


