Datum
2017-03-09

Upprättad av
Helena Nygren

Anteckningar från Husgruppsmöte 7 mars
Arbetsmiljö
Rapport från Husrådet
Helena rapporterade från senaste husrådsmötet. Mycket positiv stämning och alla verkade nöjda med den nya ommöbleringen. Rådet ville lyfta några frågor till Husgruppen.
Åtgärdslistan
Listan gicks igenom och vi konstaterade att mycket har gjorts men särskilt solskydd
måste fortsatt arbetas med.
Punkter som lyfts från Husrådet
Boka plats tillfälligt
Det har inkommit behov av att tillfälligt kunna boka en plats, i cellkontor eller annan
plats. Husrådet förordar att det ska tillåtas men att det är cheferna som avgör om och
när det är OK eller inte i varje individuellt fall.
Husgruppen tycker inte att det är en bra väg att gå. Det finns för många som anser att
de har behov av att boka egen plats både ofta och långa perioder, vilket gör att det
kommer bli svårt att göra undantag för enskilda individer. Vi får istället försöka lösa behovet på andra sätt i befintlig lösning.
ESF-rådet har ofta någon plats ledig inne hos sig och det finns möjlighet för oss på Tillväxtverket att höra med dem om vi kan få sitta där vid behov.
Ska enskilt arbete eller Skypenyttjande i cellkontor prioriteras?
Frågan om hur Skyperummen/cellkontoren ska nyttjas har väckts. Är det i huvudsak ett
Skyperum där man om det är ledigt kan användas för enskilt arbete? Eller är det främst
avsett för enskilt arbete där Skype är en "bonus"?
Husgruppen vill framhålla att det många gånger går att ha Skypemöten i aktiva zonen,
vilket inte sker i så stor utsträckning idag. Om man ändå behöver ett Skyperum för mer
konfidentiella möten så måste vi kunna fråga den som sitter i cellkontoret om den kan
flytta på sig.
Medarbetare som alltid sitter på samma plats
Många medarbetare undrar om det verkligen är OK att sitta på samma plats varje dag, i
synnerhet i tysta zonen och cellkontoren som ofta är fullsatta.
Husgruppen hoppas och tror att den ommöblering och utökning av skrivbordsplatser i
mellanzonerna som gjorts kommer göra att de som alltid väljer enskilt rum eller tysta
zonen faktiskt kommer att kunna hitta en bra plats i mellanzon. Detta borde frigöra
platser i enskilt rum och tysta zonen även för andra som har behov av dessa platser
ibland. Fortsatta samtal kring detta kommer givetvis fortsätta.
Hur få till möten i öppna ytor?
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Det är ibland svårt att hitta mötesrum. Husrådet diskuterade om det är möjligt att ha
vissa möten på andra öppna ytor än just mötesrum och detta togs upp även i Husgruppen. Cheferna kommer på allvar att testa denna möjlighet och se hur det fungerar. Det
skulle vara jättebra om även andra vågade sig på det alternativet då vi i så fall skulle
minska belastningen på konferensrummen.

Budget och kostnadsfördelning
Helena återkommer med hur vi fortsättningsvis ska fördela - eller inte - kostnader som
rör kontoret.
/Helena
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