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 Ärende: 
 § 11 MBL rörande förändring av fastighetsorganisationen 
 
 § 1 

Arbetsgivaren informerar om att en förändring i fastighetsorganisationen är 
aktuell. I samband med tillsättsättningsprövningen av två pensionsavgångar 
beslutas av AU att en översyn ska ske av fastighetsorganisation. ( § 19 MBL 
genomfördes den 28 maj 2020) 
 
Denna är nu genomförd och mynnar ut i en förändrad organisation, i vilket 
skolvaktmästarna framöver kommer att ingå i fastighetsorganisationen. 
 

Översynen visar på fördelar som ex att det blir ett samlat ansvar under en chef.  
Detta innebär en större tydlighet i arbetsfördelningen, eftersom allt 
fastighetsrelaterat underhållsarbete uteslutande kommer att utföras av 
personal från fastighetsavdelningen. Detta gör att gränsdragningslistor endast 
kommer att behövas i syfte att kontera kostnader. Möjligheten att lättare 
kunna kraftsamla om behov uppstår (ex akuta händelser som kräver temporär 
ökad bemanning). Det uppstår också en viss ökad flexibilitet. 
 

De nackdelar som finns att ta med och ta hänsyn till handlar att en plan måste 
finnas kring arbetsbelastningen för personalen, hur man arbetar tillsammans 
och täcker upp. Förändringen till en organisation innebär också ett bredare 
arbetsfält, mot tidigare mer riktat till enskilda fastigheter. 

 
Arbetsgivaren redovisar genomförda risk och konsekvensanalys. 
(I vilket representanter från både Kommunal och Vision deltagit vid 
framtagandet. Bilagor) 
 
Förändringen innebär att en sammanslagning av skolvaktmästarna och 
fastighetsorganisationen sker så snart möjligt. Översynen innebär också att en 
indragning av tjänst motsvarande 0,8 tjänst blir aktuell i och med 
sammanslagningen.  
 
Ett informationsmöte har genomförts med berörda arbetsgrupper den 1 
september. 



 
Arbetsgivaren informerar om att AU den 16 september i samband med beslut, 
återkopplat att man vill följa utveckling inom fastighetsorganisationen i och 
med sammanslagning. 
 
§ 2 
Arbetstagarorganisationerna ,Kommunal och Vision,  för fram sina synpunkter 
som handlar om vikten av att följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsträffarna och 
att handlingsplan som gjordes i samband med framtagen risk- och 
konskekvensanalys följs och utvärderas. 
 
§ 3 
Arbetsgivaren återkopplar att detta kommer att ske. 
 
§ 4  
Förhandlingen förklaras avslutad i den 28 oktober 2020. 
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