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Arbetsmiljö – motion 101 och 102

Motion 101
Avdelning Västerort, Södertörn, Heby och Uppsala Västra
Motionär Jörgen Billner, Curt Öhrström, Lennart Jansson och  
 Stefan Henriksson

Stress och hård arbetstakt
Stressen och kravet på tillgänglighet ökar för fastighetsskötarna. Man känner press 
att svara i telefon jämt och ständigt, i vissa fall även utanför arbetstid. Arbetsom-
rådena blir större och personalstyrkan som ska utföra arbetsuppgifterna minskar.  
Den psykosociala arbetsmiljön blir dålig när man blir klämd mellan hyresgästernas 
önskemål om bra service och känslan av att vara ansvarig för företagets anseende 
hos sina hyresgäster, chefernas krav på vad som ska hinna utföras och det egna 
behovet av rimlig arbetstakt och raster för återhämtning och vila. 

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet tar fram en strategi för hur man ska arbeta för att motverka stressen, 
att  förbundet verkar för en arbetsmiljöföreskrift med kraftfulla regler om psyko- 

 social arbetsmiljö. 

Motion 102
Avdelning Järfälla
Motionär Fidelete Mubanguka

Stress och hård arbetstakt
Idag blir städare ständigt pressade att öka sin arbetstakt. Avverkningsytorna blir 
större och större för varje år som går. Arbetsledningen påtalar hela tiden att man 
måste hinna. Den som har tidsbegränsad anställning och inte hinner får inte förnyad 
anställning. Många stannar och jobbar gratis på grund av pressen. Att hävda den 
så kallade tidlöneprincipen blir ett slag i luften om man tappar sitt jobb genom att 
man inte får ett nytt vikariat eller en ny tidsbegränsad anställning om man kräver 
sin rättighet.

Förbundet måste arbeta kraftfullt för att komma till rätta med detta problem och 
inte bara hänvisa till tidlöneprincipen.

Vi föreslår kongressen besluta 
att förbundet tar fram en strategi för hur man ska arbeta för att motverka  

 stressen och det överdrivna kravet på arbetstakt i städbranschen. 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 101 och 102
ARBETSMILJÖ
Den fysiska arbetsmiljön är betydligt lättare att mäta än den psykosociala. Det 
innebär att de nyvalda skyddsombuden vanligtvis börjar sitt arbete med att 
riskinventera den fysiska arbetsmiljön. Ergonomifrågor för städare och fallris-
ker för fastighetsskötare hör till de arbetsmiljörisker som våra skyddsombud är 
bäst på att inventera.

Den psykosociala arbetsmiljön är betydligt svårare att angripa. Mobbning, 
trakasserier, otillräcklig påverkan, obefintliga utvecklingsmöjligheter och inte 
minst stress är ett ökat problem för våra medlemmar. Det finns ofta flera or-
saker till att medlemmarna känner sig stressade. Otydligt ledarskap, oklara 
målsättningar, bristfällig introduktion och vidareutbildning, ökad konkurrens 
från oseriösa arbetsgivare samt dåliga upphandlingar hör till dessa. Några av 
orsakerna kan angripas via riksavtalsförhandlingar, några via lagstiftning och 
några via ett förändrat arbetssätt för förbundet. Oavsett vilka lagar eller av-
talsskrivningar förbundet lyckas åstadkomma så är dessa värdelösa om de inte 
efterlevs. Det är till största delen vi själva som måste sköta kontrollen av detta.

Kongressen 2010 antog en motion om att genomföra en arbetsmiljöenkät 
bland medlemmarna. Enkäten är gjord och redovisades vid förbundsmötet i 
maj 2014. Förbundsmötet beslutade efter redovisningen att under 2015 påbörja 
arbetet med att ta fram en arbetsmiljöstrategi för förbundet. Arbetsmiljöstra-
tegin ska innehålla förslag till åtgärder utifrån enkätsvaren och  utifrån LOs 
arbetsmiljöstrategi från 2012.

Föreskriften ”Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön” är producerad 
1980. Arbetslivet har naturligtvis förändrats väsentligt sedan dess. Hade det 
enbart hängt på Fastighetsanställdas Förbund, eller på LO, hade föreskriften 
reviderats för länge sedan. Revidering av föreskriften är redan en prioriterad 
fråga hos LO. Vi har dock en motståndarsida bestående av arbetsgivarorganisa-
tioner som har en helt annan politisk agenda och som absolut inte vill se några 
ytterligare krav på arbetsgivarna. Tvärtom finns indikationer på att arbetsgivar-
na vill ta bort föreskriften och föra in en del av texterna under föreskriften Sys-
tematiskt Arbetsmiljöarbete. Trots motståndet avser förbundet, via LOs Miljö- 
och Arbetslivsutskott fortsätta driva frågan om en revidering av föreskriften.

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående kongressen 
besluta
att   anse motion 101 och 102 besvarade.


