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Nu får alla en chans
att tycka till om framtidens distansarbete
Skönt att få jobba hemifrån, men trött på isoleringen? Kanske kan små
grannskapskontor vara det nya sättet att jobba för alla som spenderar dagarna vid
datorn. Den idén kommer Fyrbodals kommunalförbund att undersöka, och bjuder
in alla att svara på en enkät som nu sprids via hemsidor, mejl och sociala medier.
Sedan coronaviruset kom till Sverige har de som kan jobba hemma uppmanats att göra
det. Plötsligt var det många som fick inrätta ett hemmakontor vid köksbordet och som
fick sätta sig in i de olika systemen för digitala möten.
- Det har varit på gott och ont, säger Vera Telemo, projektledare vid Fyrbodals
kommunalförbund. Många uppskattar att slippa pendla och kunna finnas hemma för barn
och familj, medan andra saknar gemenskapen på arbetsplatsen. Det kommer också
rapporter om rygg- och nackbesvär samt psykisk ohälsa som följder av hemarbetet.
Små lokala kontor
Men i projektet Tur och Retur, som drivs av Kommunalförbundet Fyrbodal tillsammans med
Dalslands miljö-och energiförbund, Västra Götalandsregionen och Orust kommun, ser man
en annan möjlig väg: Om det går att inrätta små, lokala kontor på mindre orter, där de
närboende kan jobba professionellt gentemot sina arbetsgivare på annan ort, skulle man
kunna ta vara på det bästa av såväl distansarbetet som de vanliga kontorsarbetsplatserna.
- Då skulle människor kunna minska sin arbetspendling, vilket vore bra för plånboken och
miljön, menar Vera Telemo. Samtidigt får man arbetskamrater att byta goda råd med över en
fika – även om de har helt andra arbetsgivare. Det skulle sannolikt förenkla livspusslet
samtidigt som lanthandlare och lunchrestauranger på mindre orter skulle få nya kunder och
bättre ekonomi.

Minskade utsläpp
Projektet Tur&Retur har anlitat Coompanion Fyrbodal, vars medarbetare Lotta Åberg Forslind
och Camilla Olsson nu hör sig för om lokaler som skulle kunna passa för ändamålet.
Miljökonsulten Fredrik Holm intervjuar större arbetsgivare och kommer också att räkna på hur
mycket utsläppen skulle kunna minska.
Nu går vi ut med en enkät som alla i Fyrbodal får svara på om man vill, oavsett om man har
möjlighet att jobba på distans eller ej.
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- Enkäten, som vi kommer att sprida såväl via lokala kontakter som i sociala nätverk, ställer
frågor om hur man själv ser på möjligheten att arbeta på detta sätt, säger Vera Telemo.
Enkäten ger oss också en uppfattning om hur mycket den samlade arbetspendlingen i vårt
område skulle kunna minska, och vad det skulle betyda för miljön.

Tipsa gärna om lokaler
Enkäten finns på webbplatsen www.grannskapskontor.se. Det kan också tänkas att den
dyker upp i din e-post eller som annons på Facebook.
Vera Telemo uppmanar alla i Fyrbodal att hålla utkik efter enkäten, och att besvara den.
- Det tar inte många minuter, men ger oss mängder med värdefull information, säger Vera
Telemo och tillägger att om man dessutom har tips på lokaler som skulle kunna passa för
ändamålet är man välkommen att höra av sig.

För mer information kontakta
Vera Telemo, projektledare, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 073-335 85 31, E-post: vera.telemo@fyrbodal.se
Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 070-217 94 49, E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se

