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Arbetarskyddsfullmäktige och förtroendemännen fungerar i tätt samarbete
och arbetarskyddsverksamheten har föreningens och intressebevakningen
starka stöd.
Arbetsplatsens arbetarskyddsaktörer agerar i aktivt samarbete också med
representanter för andra förbund för främjande av arbetshälsan.
Arbetarskyddsaktörerna verkar i nätverkssamarbete i samarbete med expertinstanser utanför arbetsplatsen.
JHL:s regionala arbetarskyddsnätverk fungerar som yrkesmässigt stöd för
arbetarskyddsaktörerna.

Man bryr sig om personalrepresentanterna
och deras kunnande
•
•
•
•

•

Utbildning är nyckeln till arbetarskyddskunnande och hantering av arbetet.
Enligt JHL-institutets utbildningsstig kan man skaffa sig kunnande genom
utbildning i arbetarskydd och samarbete samt genom att lära sig i arbetet.
JHL:s arbetarskyddsutbildning utvecklas på basis av arbetsplatsernas och
arbetarskyddets behov för förbättring av medlemmarnas behörighet på
arbetsmarknaden och arbetshälsan.
Förbundet stöder sina medlemmar. En första hjälpinstans inom arbetarskyddet är en arbetarskyddsfullmäktig eller ett arbetarskyddsombud som
fått sin utbildning av förbundet. Medlemmen kan också ta kontakt direkt
med regionkontorets anställningsjour.
Lokala och regionala arbetarskyddsnätverk, regionkontoren och JHL:s team
för arbetslivskavlitet stöder arbetarskyddsfullmäktiges och arbetarskyddsombudens kunnande och ork.
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Arbetarskyddet år 2022
Arbetarskyddet är en aktiv del av arbetsplatsernas vardag. Det är en del av ledningen med
vilken förbättring av säkerheten och arbetshälsan fastställer resultatrik verksamhet på
arbetsplatserna.
I enlighet med sin strategi främjar JHL tillsammans med sina medlemmar medlemskårens arbetsförhållanden, arbetsvillkor och
utkomst samt ställning i arbetslivet och
samhället.

Riktlinjer för JHL:s arbetarskyddsverksamhet

JHL:s strategi styr verksamheten
JHL är en samlande kraft och ett starkt fackförbund
på arbetsplatser och i samhället.
JHL:s strategiska mål märks i riktlinjerna för arbetarskyddsverksamheten i form av:
• Höjning av organisationsgraden inom förbundets avtalsbranscher.
• Förbättrande av medlemmarnas arbetsförhållanden och arbetsmarknadskompetens.
• Förbättrande av medlemmarnas utkomst, arbetsvillkor och arbetsförhållanden.
• Stärkande av förbundets lokala intressebevakning och fackliga styrka och inflytande.
• Tätare samarbete mellan organisationer samt bildande av nya sammanslutningar
inom intressebevakningsfältet.

JHL är en stark aktör på arbetsplatser inom kommunerna,
landskapen, staten, församlingarna och den privata sektorn.T

Verksamhetsomgivningen förändras
Arbetslivet och verksamhetsmiljön förändras. JHL vill ha en stark roll i byggandet av
ett bättre arbetsliv som stöd för sina medlemmar och aktiva inom arbetarskyddet
• Vård- och landskapsreformen medför förändringstryck på bolagisering av
funktionerna. Uppkomsten av nya arbetsplatser förändrar arbetsplatserna och
arbetsomgivningarna.
• Man arbetar allt oftare på gemensamma arbetsplatser, där olika arbetstagargrupper jobbar för olika arbetsgivare och inom olika avtalsbranscher. Detta förutsätter ett nytt slag av samverkan och samarbete inom arbetarskyddet mellan
olika organisationer.
• Digitaliseringen och utökad teknologi medför utmaningar. Elektroniska system
avsedda för styrning av arbetet och verksamheten tas i bruk på arbetsplatserna,
till exempel robotar som utför enkla uppgifter. Detta förutsätter av arbetstagarna förmåga att ständigt lära sig nytt och beredskap för ändringar i arbetsuppgifterna.
• Man bygger upp verksamhetsmodeller för reparation av byggnader som har
problem med inomhusluften och för vårdkedjorna för personer som insjuknar av
problem med inomhusluften. JHL deltar i och påverkar uppnående av målsättningarna i åtgärdsprogrammet Terveet tilat 2028 och förändringen av verksamhetskulturen i riktning mot ett förebyggande verksamhetssätt.

Den lokala intressebevakningen stärks då arbetstagare som arbetar på den
gemensamma arbetsplatsen och JHL:s föreningar verkar i samarbete.

Arbetarskyddsverksamhet på arbetsplatsen stärker
den lokala intressebevakningen
•

•
•

•
•

Arbetarskyddet genomförs på arbetsplatserna som en del av ledningen med vilken förbättring av säkerheten och arbetshälsan fastställer resultatrik verksamhet på arbetsplatserna. Den högsta ledningen är engagerad och förstår nyttan
av arbetarskydd.
Ledningen och cheferna verkar för att förbättra säkerhetskulturen och på
arbetsplatserna genomförs arbetarskyddet i samarbete mellan cheferna och
arbetarskyddsombudet.
Tyngdpunkterna inom arbetaskyddsverksamheten är
• arbetarsäkerhet,
• arbetsförhållanden,
• fysisk och psykosocial belastning samt
• bemästrande av nedsatt arbetsförmåga till följd av dessa i samarbete med
företagshälsovården.
Tack vare den stigande pensionsåldern jobbar allt fler partiellt arbetsförmögna
på våra arbetsplatser. Ett av arbetarskyddsverksamhetens tyngdpunktsområden
är att stöda deras ork i arbetet och forma om deras arbete.
Hela personalen på arbetsplatsen känner till sitt ansvar inom arbetarskyddet.
Arbetarskyddets gemensamma verksamhet genomförs i samverkan. Arbetatagarna har en arbetarskyddsfullmäktig och ett arbetarskyddsombud till sin hjälp.

Arbetarskyddsaktörernas roll förstärks
•
•

•

Arbetarskyddsärendena och arbetarskyddspersonalen deltar i påverkandet av
besluten.
Arbetarskyddsfullmäktige och arberskyddschefen är sakkunniga och utvecklingsansvariga inom arbetarskyddet på arbetsplatsen och hjälper ledningen och
cheferna att betrakta olika frågor med tanke på arbetstagarnas arbetshälsa och
säkerhet.
Arbetarskyddsfullmäktige och dennes ersättare fungerar aktivt som stöd
för arbetarskyddsombuden.

