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Arbetsmiljö för dokumentation 
Bra arbetsmiljö för kommunens anställda borde vara en självklarhet. Det är 
viktigt både för kommunen och de anställda. Det gör det lättare att kunna 
rekrytera och behålla kunnig och engagerad personal. Den höga sjukfrån-
varon som finns i många av kommunens verksamheter talar för att 
arbetsmiljön måste förbättras. 

För många av kommunens anställda är planering, inläsning och dokumenta-
tion arbeten som utförs vid sidan av deras ”huvuduppgift” som kan vara vård, 
omsorg, utbildning eller annat. Det är arbetsutgifter som utförs via dator, 
surfplatta eller smarta telefoner. Datorarbetsplatser har ordnats där man 
funnit ledigt utrymme, trots att det gett dåligt fungerande datorarbetsplats. 
Det gör att personalen kan lida av dålig sittställning, luft, temperatur, 
ljusförhållande, med mera. Ofta är det många som delar samma stationära 
dator. Det kan göra att de inte hinner läsa in den dokumentation de behöver, 
eller inte kan vara fullt fokuserade när de ska dokumentera vad som hänt.  
Det kan både leda till risker i verksamheten och att personalen blir väldigt 
stressade. 

Inte minst så drabbas de som använder bärbar dator, surfplatta eller smarta 
telefoner alltför ofta av bristande Internet uppkoppling. Ifall det är svårt att 
nå Internet eller uppkopplingen ofta går ner kan även små datorjobb ta 
väldigt lång tid. Det här kan leda till stor stress. Personal kan tvingas försöka 
hitta bättre uppkoppling, samtidigt som de känner att de egentligen borde 
göra annat. Att vänta med dokumentationen till nästa tillfälle man får 
uppkoppling kan leda till en annan typ av stress; ”Kommer jag att glömma 
bort något?” 

 
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige att: 

• Inventera vilka (temporära) arbetsplatser för planering, inläsning och 
dokumentation som inte uppfyller rimliga krav på arbetsmiljö. 

• Åtgärda brister i arbetsmiljö som upptäcks enligt ovan. 

• Utreda vilka av kommunens arbetsplatser som har bristande 
Internetuppkoppling, som gör att personalens arbete försvåras. 

• Åtgärda bristande Internetuppkoppling som upptäcks enligt ovan. Detta 
kan även ställa krav på utbyggd WIFI. 
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