
Motioner
Byggchefernas stämma 2021

ARBETSMILJÖN FÖR CHEFER

INLÄMNARE
Byggchefernas avdelning Väst

BAKGRUND
Med en allt ökad ohälsa bland chefer, främst inom psykosociala området behövs ett organiserat  
arbete för att komma till rätta med det. I omorganisationer ska en riskanalys kopplat med en hand
lingsplan tas fram för att hitta konsekvenserna vid till exempel en arbetsbrist eller omorganisation. 

Med bakgrund av det så vill vi i Byggcheferns Väst lyfta vikten av arbetsmiljöombudets (AO) invol
vering vid organisationsförändningar m.m. Det innebär att chefers arbetsmiljö ska tas på allvar i bygg
branschen. Det är viktigt ur flera accpekter, inte minst för att vara attraktiv arbetsplats och ett hållbart 
yrkesval etc.

Vid framtagandet av riskanalysen ska ett eller flera arbetsmiljöombud involveras. Nu finns vi som  
chefer inte representerade alls vid detta arbete utan endast representanter från YA.

Inte ovanligt är att den fackliga företrädaren också får tjänstgöra som AO men vi anser att det  
ska gå att skilja på dessa roller också. Kan till och med vara så att det får en bätttre effekt om fler 
involveras.

YRKANDE
Att aktivt verka för att medlemmar engagerar sig i chefens arbetsmiljö genom utbildning, seminarier 
och nätverkande.
Att aktivt verka för att medlemmar väljer att engagera sig som AO på sin arbetsplats.
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ARBETSMILJÖN FÖR CHEFER
Styrelsens yttrande, motion 4:

STYRELSENS YTTRANDE
Arbetsmiljöfrågan är en av Byggchefernas absoluta hjärtefrågor och vi delar motionärens uppfattning 
om att även chefens egen arbetsmiljö är central. Vi delar också motionärens uppfattning om att chefer 
behöver vara representerade som arbetsmiljöombud och att det är en egen roll vid sidan av före
trädarrollen. Det hänger också ihop med styrelsens förslag om att öka fokus på att få fram fler  
fackliga företrädare.

Byggcheferna kan göra mycket själva i denna fråga men den kräver också ett samarbete med Ledarna 
eftersom arbetsmiljöombud utses av en facklig organisation. 

Även andra föreningar i Ledarna håller med oss i denna fråga vilket ledde till att Ledarnas kongress 
2020 beslutade att Ledarna ska utveckla och tillhandahålla stöd till de företrädare som blivit valda till 
arbetsmiljöombud, skyddsområde chefer. Enligt beslutet ska rollen som arbetsmiljöombud utformas 
som ett tillägg till den ordinarie företrädarrollen. 

STYRELSENS FÖRSLAG
Att motionen bifalles med tillägg att den nya styrelsen får i uppdrag:
   • Att följa upp och samarbeta med Ledarna i deras arbete enligt den beslutade motionen på  
kongressen 2020.  


