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förbundsstrategi
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VÄRDERINGAR:
Medlemmen A och O
Rättvisa
Mod

GRUNDUPPGIFT:
JHL främjar tillsammans med
sina medlemmar medlemskårens arbetsförhållanden,
arbetsvillkor och utkomst
samt ställning i arbetslivet
och samhället.

VISION:
JHL ÄR EN SAMLANDE
KRAFT OCH VERKAR
SOM DET STARKASTE
FACKFÖRBUNDET PÅ
ARBETSPLATSER OCH I
SAMHÄLLET.
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MÅL
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STRATEGISKA
ÅTGÄRDER/PROJEKT

Höjning av organiseringsgraden inom förbundets
avtalsbranscher.

1. Aktivt organiseringsarbete etableras som en del av all verksamhet inom förbundet.
2. Skapande av särskilda verksamhetsmodeller för olika medlemsgrupper och stödjande av fortsatt medlemskap vid byte av till exempel yrke
och arbetsgivare.
3. Utveckling av servicemodeller för olika medlemsgrupper. Definiering av en lämplig balansgång mellan elektroniska tjänster och personlig
service, riktlinjer för användningen av sociala medier och förbundets servicekanaler.
4. Aktivnätverkets täckning och aktivas kunnande förbättras.
5. Utveckling av webbaserade förenings- och verksamhetsmodeller.
6. Målmedvetet arbete för att bygga en positiv och attraktiv bild av förbundet.
Förbättrande av medlemmar- 1. Främjande av identifieringen av mångkunnighet hos arbetstagarna och användningen av tillägg för mångkunnighet.
2. Säkerställande av medlemmarnas möjlighet att upprätthålla och komplettera sin yrkeskompetens under hela arbetskarriären och vid
nas arbetsförhållanden och
arbetsmarknadskompetens. omställningar.
3. Utvecklande av arbetsförhållanden, välmående i arbetet, arbetslivsfärdigheter och samarbetsmodeller i samarbete med arbetsgivare och
andra organisationer.
Förbättrande av medlemmar- 1. Säkerställande av förbundets inflytande i eventuella nya modeller för lönekoordinering.
nas utkomst och arbetsvillkor. 2. Säkerställande av att jämställdhetsprogrammen genomförs.
3. Förhindrande av ibruktagande av nollavtal mot arbetstagarnas vilja och spridning av denna praxis inom förbundets organiseringsområde.
4. Påverka för att personer som blir arbetslösa kan studera med arbetslöshetsersättning.
5. Utvecklande av intressebevaknings- och organisationsarbetet till att motsvara de nya modellerna för produktion av offentligt finansierade
tjänster samt de nya sätten att utföra och låta utföra arbete.
6. Förbättrande av utkomstskyddet för självsysselsatta och stärkande av deras ställning.
1. Utvecklande av förbundets strukturer och verksamhetsmodeller till att motsvara läget efter till exempel vård- och landskapsreformen.
Stärkande av förbundets
lokala intressebevakning och 2. Förbättrande av aktivas verksamhetsförutsättningar och kunnande.
fackliga styrka och inflytande. 3. Definering av en mall för koordinering av helheten kring lokala avtal.
4. Stärkande av den yrkesbaserade verksamheten som ett led i den lokala intressebevaknings- och organisationsverksamheten.
1. Definiering av JHL:s ställning och plats på det förändrande intressebevakningsfältet.
Tätare samarbete mellan
organisationer samt bildande 2. Aktiv utveckling av samarbete med olika organisationer.

av nya sammanslutningar
inom intressebevakningsfältet.
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TILLÄMPNING AV JHL:S
VÄRDERINGAR

MEDLEMMEN ÄR A OCH O

Hur syns värderingen i
förbundets beslutsfattande
(ledningsgruppen, styrelsen,
representantskapet)?

Förbättring av informationen
om de ärenden som kommer
upp till behandling i beslutsorganen och om besluten.
Särskilt uppmärksammas att
informationen är begriplig och
att sättet att informera är
ändamålsenligt med hänsyn till
de olika medlemsgrupperna

Hur syns värderingen i chef- Hur syns värderingen i de
ernas arbete och personalens fackligt aktivas verksamhet?
arbetsgemenskapsfärdigheter?

Hur syns värderingen i JHL:s
externa kommunikation och i
förbundets image?

Utvärdering av resultatet av
förbundets verksamhet särskilt
med tanke på medlemseffekter

Förbättring av de lokala aktörernas synlighet på arbetsplatserna

Medlemsgruppernas behov av
information och offentlig synlighet beaktas bättre än förut

Förbättring av kvaliteten på
medlemsbemötandet

Genomförande av modellen för Mångsidig informering om
intressebevakning och organisa- olika yrkesgruppers yrkes- och
tionsarbete där arbetskollektiarbetslivsfrågor
ven är utgångspunkt
Effektivering av föreningarnas
information

Upprättande av en kanal där
medlemmar kan initiera ärenden
i beslutsorganen

RÄTTVISA

MOD

Icke-diskriminering och jämlikt
bemötande

Öppenhet och transparens i
verksamheten

Fungerande spelregler

Jämlikt bemötande av medlemmarna

Insatser i framtidsanalyser av
verksamhetsmiljön och snabbt
reagerande

Förmåga och vilja att anta nya
utmaningar och avstå från
något gammalt

Tar initiativ, lägger fram utvecklingsidéer, tar tag i utmaningar

Spaning efter nya samarbetspartner och partnerskaps
modeller

Bereskap att göra saker på ett
nytt sätt

Beredskap att anpassa verksamSyns på arbetsplatser och tar en hetssätten efter förändringar i
kommunikationsmiljön
aktiv roll för att påverka

Öppenhet, transparens och
ickediskriminering i beslutsfattandet och besluten

Nya förslag till innovativa lösningar

Betonar och lyfter fram social
och samhällelig rättvisa

Lyfter aktivt och modigt fram
nya saker och fenomen

Bemöter och rekryterar nya
medlemmar

Beslutsberedskap även i svåra
frågor
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JHL:S
VISION 2022
SAMLANDE:

KRAFT:

• Förbundet samlar anställda som jobbar med
offentligfinansierad service i kommunerna,
landskapen, servicecentren, staten, församlingarna samt företag och sammanslutningar
(säkerställande av facklig styrka och förhandlingsstyrkan i horisontell riktning).
• Förbundet samlar anställda som jobbar
på skilda hierarkiska nivåer och med olika
yrkesbeteckningar inom delar av samma
service- och arbetsprocess (säkerställande av
den fackliga styrkan och förhandlingsstyrkan i
vertikal riktning).

Förbundet konstruerar ett verksamhetssätt som
bygger på samarbete och nätverk:
• inom förbundet mellan de fackligt aktiva och den
avlönade personalen och mellan olika yrkesgrupper,
• med andra fackförbund inom JHL:s organiseringsområde på såväl nationellt som internationellt
plan,
• med arbetsgivarförbunden inom JHL:s organiseringsområde och med de politiska beslutsfattarna
och
• med arbetslivets expertorganisationer.

En samlande kraft,
det starkaste
fackförbundet på
arbetsplatser och i
samhället

STARKASTE							
PÅ ARBETSPLATSER OCH
FACKFÖRBUNDET:							 I SAMHÄLLET:
Det starkaste fackförbundet har högsta kompetensen, aktivaste rollen och största representationen på arbetsplatsen. Fackförbundet är
en stark samhällelig aktör, när det deltar aktivt och initiativrikt i den samhälleliga debatten. Fackförbundet är en brett erkänd expert
och god samarbetspartner och en eftertraktad aktör i utvecklingen av välfärdssamhället. Fackförbundets stryrka grundar sig på aktiva
och initiativtagande medlemmar, sakkunniga aktiva med facklig utbildning och yrkeskunnig personal.
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