Motion om Stockholms stad som en modern och attraktiv
arbetsgivare
Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare med över 40 000 anställda som arbetar
inom fler än 300 olika yrken. Coronapandemin har förändrat allas vår vardag. Många fick lämna
sina arbetsplatser förra våren med förhoppningar om att kunna återvända efter någon vecka. Så
blev inte fallet och myndigheternas rekommendation är att fortsatt arbeta hemifrån när det är
möjligt.
Hemarbete förutsätter en överenskommelse mellan chef och arbetstagare, och ska enligt stadens
information vara tillfälligt. Stadens chefer ska göra en generös bedömning av om och hur arbete
hemifrån kan utföras. Att ha möjligheten att arbeta hemifrån kan ha sina fördelar, men det är av
stor vikt att staden tar ansvar för de nackdelar och problem som uppstår för många av stadens
medarbetare.
Förutom de rent fysiska nackdelarna med att inte ha tillgång till en ergonomisk arbetsplats kan
det vara svårt att skilja på arbete och fritid när hemmet är din arbetsplats. Gränssättning i
tillgängligheten utanför arbetstid kan orsaka stress och vidare finns stora risker när det sociala
sammanhanget riskerar att utebli helt.
Hemarbetet kommer fortsätta minst till den 15 september, kanske längre. Det finns anledning att
tro att vi också efter pandemin regelbundet kommer att arbeta hemifrån i större utsträckning.
Staden behöver ta fram tydliga riktlinjer för att fullt ut kunna ta sitt arbetsgivaransvar och för att
vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Vidare behöver försäkringsfrågan redas ut, då det i
nuläget finns oklarheter i vad som faktiskt gäller.
För att klara tiden under och efter pandemin måste staden agera tydligt och likvärdigt för att på
bästa sätt ge våra medarbetare förutsättningar att kunna ge stockholmarna den välfärd de
förtjänar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att

ta fram stadsgemensamma riktlinjer för hem- och distansarbete för att vara en
modern och attraktiv arbetsgivare

Stockholm den 31 maj 2021

Karin Gustafsson (S)
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