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Distansarbete på
Bergs kommun
Bergs kommun öppnar upp för möjligheten till stadigvarande distansarbete. I takt med förändrade förutsättningar med tanke på ökad
digitalisering och digitala arbetsplatser vidgas möjligheterna att
utföra arbete på andra platser än ordinarie arbetsplats. Distansarbete
är en möjlighet och ett verktyg för att både förenkla och förbättra för
arbetsgivaren och arbetstagaren samt möjlighet för Bergs kommun
gällande arbetet som attraktiv arbetsgivare.
Med hänsyn tagen till arbetsmiljöansvaret är det av vikt att balansen
mellan arbetsgivarens ansvar för arbetsplatsens utformning och den
enskilde arbetstagarens ansvar för utformning av sin arbetsplats i
hemmet, återfinns i upprättat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Distansarbete är en möjlighet och bygger på en överenskommelse
mellan chef och medarbetare. Det är därmed varken ett tvång eller en
rättighet att arbeta stadigvarande på distans.

Inför distansarbete skall överenskommelse tecknas
mellan chef och medarbetare
Innan distansarbete inleds ska du som medarbetare och ansvarig chef
teckna en individuell överenskommelse, där villkoren för distansarbetets utformning tydliggörs. Detta görs utifrån en fördefinierad
mall, där exempelvis frågor om planering av din arbetsmiljö fastställs,
om du i huvudsak ska arbeta på ditt ordinarie kontor eller på distans,
samt hur ditt arbete ska följas upp. Mallen hittar du på Bergs kommuns intranät.
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Bra arbetsmiljö även vid distansarbete
Vid distansarbete gäller såväl aktuella lagar och kollektivavtal inom
arbetsmiljö som Bergs kommuns arbetsmiljöpolicy. Inför att överenskommelse om distansarbete tecknas ska du som chef undersöka och
planera arbetsmiljön där arbetet är tänkt att utföras. Som medarbetare
ansvarar du för att aktivt bidra i arbetsmiljöarbetet och din chef har
tillika rätt att besöka dig för att säkerställa att arbetsplatsen lever upp
till gällande arbetsmiljöpolicy. Dessa besök sker i dialog parterna
mellan.

Definitioner
Distansarbete
arbete som utförs utanför ordinarie arbetsplats (i normalfallet arbete som
utförs i hemmet).
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