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§8
Remiss motion om Stockholms stad som en modern och
attraktiv arbetsgivare, KS 2021/731
Motion av Karin Gustafsson (S)
BRO 2021/345

Beslut
Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på motionen om att Stockholms stad ska
vara en modern och attraktiv arbetsgivare.
Sammanfattning av ärendet
Karin Gustafsson (S) har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige ska besluta om att det ska utformas
stadsgemensamma riktlinjer för hem- och distansarbete med syftet
att Stockholms stad ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare.
Bromma stadsdelsförvaltning, som följer stadens nuvarande
riktlinjer, anser att stadens nuvarande arbetssätt avseende hemarbete
fungerar tillfredsställande och någon annan lösning har heller inte
efterfrågats.
Förslag till beslut
Johan Heinonen m.fl. (S) lämnade ett förslag till beslut.
Förslag till beslut
Lillemor Samuelsson m.fl. (V) yrkade bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att
nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Johan Heinonen m.fl. (S) reserverade sig till förmån för eget förslag
till beslut:
"Att tillstyrka motionen.
Karin Gustafsson tar upp viktiga frågor i sin motion till staden.
Coronapandemin har till en viss del förändrat hur vi arbetar. De
digitala lösningarna kommer bli en allt större del utav vårt arbetsliv
och fler och fler arbetstagare kommer att vilja använda sig av
möjligheten med den flexibilitet som distansarbete medför.
Distansarbete är en komplex fråga som berör inte bara rent
praktiska frågor utan även arbetsmiljöfrågor, ansvarsfrågor utifrån
arbetsgivarperspektiv samt försäkringsfrågor såsom arbetsskador i
hemmet. Att förlita sig på nuvarande riktlinjer känns riskabelt i
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detta nya arbetslandskap. Vi är heller inte ute ur pandemin helt, nya
krav på omställning till distansarbete kan uppstå.
För att vara en trygg, attraktiv och relevant arbetsgivare bör
riktlinjerna ses över. Bromma stadsdelsförvaltning kan vara
bärande i att lyfta frågan i stadshuset.
Socialdemokraterna i Bromma stadsdelsnämnd yrkar därför
tillstyrka motionen."
Handlingar i ärendet
 552092 (Godkänd - R 1) Motion om Stockholm som en
modern och attraktiv arbetsgivare
 BRO 2021/345-1.1 Motion om Stockholms stad som en
modern och attraktiv arbetsgivare
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