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Motion om lokaler för distansarbete
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Göran Pettersson (S) som väcktes i
kommunfullmäktige den 16 juni 2020. Motion gällande lokaler för
distansarbete där motionären vill att kommunen ska utreda hur det på
lämpligt sätt kan skapas lokaler som kan disponeras för distansarbete.
I beredningen av motionen har samhällsbyggnadsförvaltningen, ITavdelningen och Karlskoga kommuns HR-avdelning hörts.
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att motionen inte ska
föranleda några ytterligare åtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 17 december
2020
Motion gällande lokaler för distansarbete
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen gällande
lokaler för distansarbete inte ska föranleda några ytterligare åtgärder.
Yrkanden
Ida Edström (S) yrkade bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställde kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
mot Ida Edströms (S) yrkande om bifall av motionen under proposition.
Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutade enligt
kommunstyrelsens ledningskontors förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att motionen
gällande lokaler för distansarbete inte ska föranleda några ytterligare
åtgärder.
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Reservationer
Ida Edström (S), Liselotte Eriksson (S), Håkan Talberg (S) och Lennart
Lind (S) reserverade sig mot beslutet.
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Kommunstyrelsen

Svar på motion gällande lokaler för distansarbete
Sammanfattning
En motion har inkommit från Göran Pettersson (S) som väcktes i
kommunfullmäktige den 16 juni 2020. Motion gällande lokaler för
distansarbete där motionären vill att kommunen ska utreda hur det på
lämpligt sätt kan skapas lokaler som kan disponeras för distansarbete.
Människor har under år 2020 behövt ändrat sina vanor och
förhållningssätt från sådant som tidigare var en självklar del av livet till
att vara begränsade med restriktioner och lagar. En del som tydlig
begränsats är människors möjlighet att bedriva sitt arbete som vanligt, då
arbetsgivare rekommenderats att arbetstagarna ska arbeta hemifrån i den
mån det är möjligt. Till största del väljer arbetstagare att arbeta hemifrån
när detta är möjligt, en del andra väljer att hyra ett kontor på ett kontors/företagshotell. Idag finns det aktörer i Karlskoga som motionären skriver
i motionen som bedriver kontors/-företagshotell och erbjuder dessa
tjänster. Bland annat erbjuder Alfred Nobels Science Park kontor för en
tämligen liten kostnad. I flera andra kommuner har hotellen som under
denna pandemi haft tufft att få någorlunda beläggning i anläggningarna,
ställt om verksamheten till företagshotell. Detta är dock inget som
kommunen kan uppmana till utan det är privata aktörers eget ansvar att
komma igång med denna verksamhet om de anser det som lönsamt.
I motionen har Samhällsbyggnadsförvaltningen, IT-avdelningen och
Karlskoga kommuns HR-avdelning hörts. Ingen av hörda parter anser att
det finns något behov att ha dessa lokaler i en kommunal regi. Dessutom
bör inte kommunen konkurrera med andra aktörer som bedriver denna
typ av verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har främst
involverats utifrån tänkbara krav på lokaler och tillgängliga lokaler.
Gällande krav bör lokalen vara försedd med ändamålsenlig utrustning,
toaletter och passersystem. Dessutom måste lokalen städas, ha ett
bokningssystem och larm/bevakning. En lokal bör även vara centralt
belägen och vara lätt att ta sig till, utifrån dessa förutsättningar saknar
Karlskoga kommun för tillfället någon lämplig lokal. Utifrån ITavdelningens perspektiv finns inga hinder utifrån teknik eller IT-säkerhet,
det kan däremot komma att krävas extra resurser och kostnader för att
kunna garantera välfungerande teknik. HR-avdelningen ser inte lokaler
för distansarbete som en uppgift som kommunen ombesörjer utan det är
arbetsgivarens uppgift att förse arbetstagaren med rätt förutsättningar att
bedriva arbetet. Lokaler för distansarbete där människor träffas som
kanske normalt sett inte träffas går dessutom helt emot nuvarande
restriktioner.
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Sammantaget saknar Karlskoga kommun lokaler för ändamålet,
kommuner bör inte heller konkurrera med andra aktörer och att det inte
är kommunens ansvar att förse medborgarna med kontorslokaler.
Karlskoga kommun välkomnar såklart privata aktörer att bedriva denna
typ av verksamhet, dock är detta inget som kommunen kan uppmana mer
till än andra typer av verksamhet. Av dessa anledningar föreslås att
motionen inte ska föranleda några ytterligare åtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse, 17 december 2020.
Motion gällande lokaler för distansarbete
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen gällande
lokaler för distansarbete inte ska föranleda några ytterligare åtgärder.

Johan Harryson
Kommundirektör
Niklas Olsson
Strategisk planerare
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Motion gällande lokaler för distansarbete
En effekt av coronaviruset är att betydligt fler börjat arbeta på distans och ofta
i sin bostad. Samtidigt har många resor ersatts av digitalt genomförda möten.
En trolig utveckling är att betydligt fler än tidigare kommer att använda sig av
den digitala tekniken när man kommunicerar. För de arbetsuppgifter som kan
ske utan fysisk närvaro blir det möjligt att begränsa resandet och att tiden
istället används mer konstruktivt.
De flesta människor har dock behov av en arbetsgemenskap och att fysiskt
kunna göra en uppdelning mellan privatliv och arbete. Att arbetet utförs i en
lokal utanför hemmet är dessutom en fördel ur arbetsmiljösynpunkt.
I många kommuner finns olika former av kontors/-företagshotell och så även i
Karlskoga.
Då möjligheten till arbete på distans med stöd av den digitala tekniken troligen
kommer att bli betydligt vanligare i framtiden bör kommunen aktivt arbeta för
att det skapas lokaler som är lämpliga för ändamålet. Lokalerna bör vara
möjliga att hyra med eller utan inventarier och önskad tillgång till digitala
lösningar.
Därutöver bör kommunen marknadsföra att teknikkommunen Alfred Nobels
Karlskoga är en bra plats att bo på och arbeta från samtidigt som man kan ha
hela världen som sin arbetsplats.
Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunfullmäktige
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur det på lämpligt sätt kan
skapas lokaler som kan disponeras för distansarbete utifrån intentionerna i
ovanstående skrivning.
att utredningen omfattar både lokaler som kan ägas av den gemensamma
sektorn och av företag.
Karlskoga den 4 juni 2020
Göran Pettersson

