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Remiss - Motion om Stockholms stad som en
modern och attraktiv arbetsgivare
Svar på remiss från Kommunstyrelsen, KS 2021/731
Förslag till beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Bakgrund
Servicenämnden har ombetts att yttra sig över en remiss från
kommunstyrelsen av en motion om Stockholms stad som en modern
och attraktiv arbetsgivare. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret
tillhanda senast den 1 november 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen.
Ärendet
I motionen till kommunstyrelsen framförs att många medarbetare
under en längre tid företrädesvis arbetat hemifrån på grund av
Coronapandemin. Att ha möjligheten att arbeta hemifrån skapar
möjligheter, men ställer också krav på arbetsgivaren att
uppmärksamma risker och nackdelar som kan uppstå med anledning
av detta. Stockholms stad föreslås ta fram gemensamma riktlinjer
för hem- och distansarbete för att vara en modern och attraktiv
arbetsgivare.

Serviceförvaltningen
Stab
Palmfeltsvägen 5
121 62 Johanneshov
Box 7005
121 07 Stockholm-Globen
Växel 08-508 11 000
Fax
serviceforvaltningen@stockholm.se
https://serviceforvaltningen.stockholm.se/

Synpunkter och förslag
Serviceförvaltningen välkomnar förslaget att staden har
gemensamma riktlinjer som beskriver förutsättningarna för arbete
hemifrån.
Stadsledningskontoret lanserade i september framtagna riktlinjer för
arbete hemifrån efter pandemin. Dessa riktlinjer beskriver de
arbetsrättsliga förutsättningarna och riktlinjer kring praktiska frågor.
Förvaltningen anser att de på ett bra sätt fungerar som stöd att
hantera olika frågeställningar på ett för staden enhetligt sätt.
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Serviceförvaltningen har under hela pandemin i stort sett bedrivit
allt arbete hemifrån. När restriktionerna släpper planerar
Serviceförvaltningen att införa ett flexibelt arbetssätt med att arbete
vissa dagar utförs hemifrån. I enlighet med stadens riktlinjer avgör
verksamhetens behov vilket arbete som lämpar sig för arbete
hemifrån och vilka moment och arbetsuppgifter som ska utföras
från kontoret.
Serviceförvaltningen kommer från sommaren 2022 att införa ett
aktivitetsbaserat arbetssätt där fullt ergonomiska arbetsplatser
kommer att erbjudas. Kontoret inreds för att ge en möjlighet att
välja en plats som är utformad för det arbete som ska utföras för
stunden. Parallellt med detta kommer även möjligheten finnas att
arbeta från annan plats än kontoret, när verksamheten så tillåter. Att
erbjuda ett aktivitetsbaserat arbetssätt med flexibilitet att även
kunna arbeta hemifrån är en viktig pusselbit i att uppfattas som en
modern och attraktiv arbetsgivare.
Stadens framtagna riktlinjer är ett bra stöd i planeringen inför det
nya arbetssättet. Förvaltningen ser dock inte för den egna
verksamheten ett behov av riktlinjer för att upprätta särskilda
överenskommelser för distansarbete. Kontorsarbetsplatsen är
fortsatt viktig för att skapa möjligheter till kreativ samverkan och
utveckling.
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Förvaltningschef
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