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Pressmeddelande 

Flexibelt arbete – ny riktlinje i Tingsryds kommun

Personalutskottet i Tingsryds kommun har infört en ny riktlinje om flexibel 
arbetsplats. 

- Arbetslivet förändras och nya förutsättningar och möjligheter skapas, säger
Cecilia Bülow, personalchef i Tingsryds kommun.

Pandemin har gjort att det är många medarbetare som ser fördelar med att förlägga viss 
arbetstid på annan plats än på kontoret. Positiva konsekvenser så som minskad restid, 
mer tid över till att få ihop vardagen, tid för träning och rörelse på lunchen, effektivare 
arbetsprestation genom mer fokuserat och ostört arbete är några effekter som medarbe-
tare har berättat om. 

Det är medarbetarnas uppdrag och arbetsuppgifter som ger förutsättningar för att utföra 
arbetet på distans och det är inte alla medarbetare som har möjlighet att arbeta på annan 
plats än på arbetsplatsen. Arbetet och uppdraget måste alltid kunna genomföras lika  
säkert och effektivt som om arbetet hade utförts på arbetsplatsen och servicenivån till 
kommuninvånare ska hålla lika hög kvalitet oavsett var arbetet utförs.  

- Att kunna erbjuda möjligheter till arbete på distans är ett sätt för oss att bli en 
ännu bättre arbetsgivare. Samtidigt är det minst lika viktigt att våra verksamheter 
där denna möjlighet inte finns är av en hög kvalitet och där våra medarbetare 
trivs. Att kunna ha inflytande över sin arbetssituation i olika faser i livet är bra 
för trivseln på arbetsplatsen. Här måste vi som arbetsgivare vara lyhörda och 
flexibilitet är ett nyckelord i detta sammanhang, säger Mikael Jeansson, 
ordförande i personalutskottet.

- Kommunens mål är att vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta 
medarbetare som trivs på sitt arbete och för att uppnå det behöver vi ständigt se 
över arbetssätt och vad som fungerar bäst för såväl organisationen och gruppen 
som den enskilde medarbetaren, säger Cecilia Bülow.

Processen att ta fram riktlinjer för distansarbete har blivit en fråga som har lyfts i många 
kommuner och företag runt om i landet till följd av pandemin. En av många i Tingsryds 
kommun som har arbetat hemifrån under pandemin är Johanna Lindqvist. Hon arbetar 
som planarkitekt i Tingsryds kommun.  

- Pandemin har bidragit till en otroligt snabb digital utveckling bland både en-
skilda medarbetare i Tingsryds kommun och andra kommuner och organisat-
ioner som vi samarbetar med. Att få fortsatt möjlighet att arbeta hemifrån ibland
betyder mycket för mig som har små barn och pendlar, säger Johanna Lindqvist.
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För mer information kontakta 

Mikael Jeansson 
Kommunstyrelsens ordförande och  
ordförande i personalutskottet. 
mikael.jeansson@tingsryd.se 
Telefon: 070 536 03 37 
 

Cecilia Bülow 
Personalchef 
cecilia.bulow@tingsryd.se 
Telefon: 0477- 441 40 
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