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Sändlista

Universitetsövergripande inriktningsbeslut gällande
tjänsteresor och möjlighet till arbete i hemmet från
15 juni 2020
Beslut
Rektor beslutar
att inga tjänsteresor utomlands tillåts så länge UD:s avrådan kvarstår,
att internationella konferenser och besök ställs in under motsvarande period,
att tjänsteresor är möjliga att genomföra inom Sverige om åtgärder vidtas för att
begränsa smittspridningen,
att nationella konferenser och andra sammankomster i första hand bör ske digitalt,
att medarbetare som själva tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i
riskgrupp, efter överenskommelse med närmaste chef, så långt det är möjligt bör
beredas möjlighet att arbeta hemifrån,
att övriga medarbetare, efter överenskommelse med närmaste chef, fortsatt kan
arbeta hemifrån när arbetsuppgifterna och övriga omständigheter så tillåter.

Redogörelse för ärendet
Allmänt
SLU finns i hela landet med stor variation i de olika arbetsplatsernas verksamhet.
Smittspridningen av covid-19 har också varierat i landet och SLU har som
arbetsplats därför tidigare inte gått ut med ett beslut omfattande alla i frågor
gällande resande och möjlighet till arbetet i hemmet. Istället har SLU valt att följa
regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och låta chefer lokalt
avgöra nödvändighet i resor och möjlighet till hemarbete, följande dessa
rekommendationer. Chefer i verksamheten har dock efterfrågat ett SLU-
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gemensamt beslut. Avsikten med innevarande beslut är således att öka tydlighet
och ge beslutsfattare i alla led stöd.
Detta beslut innebär ingen förändring i inriktning utan understryker vikten av att
följa myndigheters rekommendationer. SLU kommer fortsatt utgå från dem i egna
rekommendationer och beslut.

Beslut i ärendet har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning av
personaldirektör Anna-Karin Olofsdotter. Samråd har skett med universitetsdirektör Martin Melkersson samt SLU:s krisledningsgrupp.
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