Motion: Subventionerade ergonomiska möbler vid arbete i hemmet
Motionär: Åke Persson
Motionen behandlad och antagen av Örgryte SDF?, Härlanda SDF?, Kulturarbetarnas SF?
och S-Akademiker-Tjänstemännens SF?
I och med Coronapandemin har många varit tvungna, eller valt, att arbeta hemifrån för att hindra
smittspridning. Genom undersökningar framgår det att fler och fler även efter pandemin ser ökade
möjligheter att jobba mer hemifrån än tidigare. Dvs i Coronapandemins spår kan alltså ske en
omställning där andra jobbmönster skapas. Att jobba hemifrån blir sannolikt betydligt vanligare än
tidigare, vilket i sin tur får långsiktiga konsekvenser för hälsan och sjukvården.
Att arbeta hemifrån är inte problemfritt, och vi ser nu att människor får större fysiska, och psykiska,
problem genom att utföra sina arbetsuppgifter hemma. Fysioterapeuter vittnar om ökade problem
hos befolkningen, t ex ryggproblem, nackproblem, nedsatt fysisk förmåga, och liknande. Detta beror
nästan uteslutande på att hemmiljön inte är anpassad till t ex långvarigt sittande och att ergonomiska
möbler, inte minst ergonomisk stol och ergonomiskt skrivbord, saknas. Arbete i hemmet under lång
tid, både i tid per dag och över tid, orsakar därför kostnader för sjukvården på ett sätt som vi inte sett
tidigare.
Men med förändrade jobbmönster som ett sannolikt scenario, är det viktigt med förebyggande
åtgärder, dels för att reducera fysiska, och psykiska, problem för individen, dels för att reducera
kostnader kopplade till sjukvård och behandlingar. Därför vore det högst rimligt att statliga
subventioner/bidrag för ergonomiska möbler för hemarbete införs, bidrag som arbetstagare
och/eller små och medelstora företag kan ansöka om, om arbete i hemmet utgör en betydande del
av arbetsuppgifterna och om arbetsgivaren medfinansierar. De direkta vinsterna skulle vara lägre
sjukvårdskostnader. På sikt skulle de indirekta vinsterna kunna vara mindre miljöpåverkan p g a
mindre resande och eventuella besparingar för arbetsgivaren p g a lägre lokalkostnader. De lokaler
som eventuellt frigörs skulle med fördel kunna användas till annan verksamhet.
Därför föreslår jag:
- Att subventioner för ergonomiska möbler för hemarbete införs för att reducera fysiska, och
psykiska, problem och därtill hörande sjukvårdskostnader
- Att motionen skickas till socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen och riksdagsbänken
för att driva frågan

