Motion till Ingenjörsfullmäktige
Vad gör Sveriges Ingenjörer för att skapa ramar för ett mer hållbart
distansarbete?
Bakgrund:
Precis som Torsten Kjellgren beskriver i rapporten Distansarbete och kostnader Striden om de 87 miljarderna som presenterades i december 2021 har distansarbete
tagit en ny roll i arbetslivet för många. Rapporten hänvisar till PTK:s
Rekommendationer om distansarbete framtaget i september 2021.
Det vi nu frågar oss är hur den kunskapen som sammanställts i de nämnda rapporterna
har använts? Hur har vi som förening givit stöd till våra medlemmar gällande
distansarbete?
Redan i Kjellgrens rapport nämns att en betydande andel arbetsgivare inte har agerat
kraftigt nog för att säkerställa den arbetsmiljö som krävs. Då undrar vi hur vi som
förbund agerar för att motverka detta.
Distansarbete är såklart inte bara negativt, för många arbetstagare är den ökade
flexibiliteten att kunna jobba hemifrån högt värderat då det bland annat kan hjälpa att
få ihop livspusslet.
Vi ställer oss frågan hur Sveriges Ingenjörer arbetar för att säkerställa bra villkor inom
ramen för distansarbete för både de medlemmar som inte vill jobba på distans men
uppmanas av arbetsgivaren, samt de medlemmar som efterfrågar möjligheten till
distansarbete samt har en arbetssituation som tillåter det. Borde distansarbete regleras
mer i kollektivavtalen?
Vi tycker därför att Sveriges Ingenjörer ska kartlägga konsekvenser och strukturer som
berör distansarbetet samt förtydliga hur Sveriges Ingenjörer jobbar med detta. Hur ser
vi till att våra medlemmar har villkor i världsklass gällande distansarbete?
Vi föreslår därför fullmäktige besluta att uppdra åt förbundsstyrelsen
att öka kunskapen om distansarbetets konsekvenser och dela denna med medlemmar
och lokala klubbar.
att förse förbundet med erhållen kunskap kring distansarbete för att förbättra stödet till
sina medlemmar.
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