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Samarbete om arbetsmiljö

Parterna är överens om att förstärka och att intensifiera det gemensamma
arbetet i arbetsmiljöfrågor. Samarbetet ska präglas av ett medarbetarperspektiv
och således ske över kollektivavtalsgränserna. Av det skälet bildas ett
samverkansorgan Teknikarbetsgivarna/Metall/Sif/CF på förhandlingschefs- och
avtalssekreterarnivå. Det initiativ parterna nu enats om bygger på att samarbetet
sker genom parternas eget och direkta arbete och att uppdrag till fristående
uppdragstagare begränsas till det absolut nödvändiga. Parterna är överens om
att inrikta samarbetet på det som förenar och där vi har gemensamma
intressen – nämligen företagen, medarbetarna och en framgångsrik verksamhet.

1. Regelverket vad gäller arbetsmiljöfrågor är mycket omfattande och kan te sig
svåröverskådligt. Ett bra arbetsmiljöarbete förutsätter kunskaper och praktisk
rådgivning. En första arbetsuppgift för parterna är mot den bakgrunden att ut-
arbeta ett gemensamt utbildningsmaterial för grundläggande arbetsmiljöfrågor för
chefer, skyddsombud och andra ansvariga. Som en följd av det arbetet kan
parterna ha anledning att också utarbeta praktiska handböcker rörande t.ex.
systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska eftersträvas att framställningarna är
lättillgängliga och populärt avfattade och anpassade till de skiftande förhållanden
som råder hos teknikföretagen.

2. Förutom ett gemensamt material skulle det vara en styrka om parterna också
rent praktiskt tillsammans kan svara för en kostnadseffektiv, god och praktiskt
användbar utbildning. Genom en sådan partsgemensam utbildning bör onödiga
och resurskrävande missförstånd och oklarheter i många fall kunna undvikas.
Parterna ska därför utreda förutsättningarna för att inom ramen för befintliga
resurser genomföra partsgemensam utbildning på regional och företagsnivå.
Grundat på de slutsatser som dras i det hänseendet ska parterna också i
förekommande fall planera och genomföra provutbildningar som noggrant ska
utvärderas.

3. En tredje och mycket angelägen uppgift för parterna är att utarbeta praktiska
råd och former för hur man i företagen ska kunna ta hand om och undvika de
längre och långa sjukfrånvarofallen. Det finns ett brett underlag för slutsatsen att
tidiga insatser är avgörande för att en återgång i arbete på arbetsplatsen ska
vara sannolik. Tidiga insatser bör därför vara ett fundament. Samtidigt förutsätter
en återgång till arbetslivet många gånger att arbetstagaren finner en ny anställ-
ning i en annan verksamhet. Det gör att parterna också måste beakta vad som
ska ske när ytterligare insatser för en återgång till arbete vid den egna arbets-
platsen inte kan antas vara effektiva. Parternas gemensamma arbete ska
grundas på de erfarenheter och praktiska arbete som sker i företagen och
således inte på abstrakta utgångspunkter eller med ett ovanifrån perspektiv.
Parterna ska därför i nära samråd med företag och medarbetare verka för en
idérik diskussion och beskriva goda exempel och handlingsplaner.


