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Svenskt Näringsliv har i dagarna släppt en arbetsmiljörapport. Förändring - för en bättre arbetsmiljö.
Svenskt Näringslivs grundtes är att om inte facken utsåg skyddsombud och regionala skyddsombud skulle
arbetsmiljön kunna bli bättre.
De vill att de anställda ska välja som de säger ”de
mest lämpade” och att vem som helst i företaget ska
kunna bli skyddsombud, oavsett om personen delar
de fackliga värderingarna eller ej.
De vill också helt skrota RSO (Regionala skyddsombud)som funktion och inrätta arbetsmiljörådgivare
som arbetsmiljöverket ska ansvara för.

Sista veckan i oktober samlades ett 25-tal personer från olika fackförbund i egenskap av försäkringsinformatör.
Varje år hålls en endagsutbildning för att uppdatera våra fackliga förtroendevalda och anställda
som på ett eller annat sätt jobbar med försäkringar för medlemmarna.
Det gäller både avtalsförsäkringarna vid exempelvis sjukdom, arbetskada och arbetslöshet och
medlemsförsäkringarna såsom hemförsäkring,
inkomstförsäkring och olycksfallsförsäkringen.

GS-facket och våra skyddsombud har en annan bild.
Arbetsmiljöverket fungerar inte tillfredsställande och
har låg frekvens på besök ute på arbetsplatserna.
Fackets arbetsmiljöarbete fungerar och uppskattas av
de flesta företagen när de är ute på besök. Facket ses
som en resurs i arbetsmiljöarbetet.
Ett ökat tillträde för RSO skulle vara en del i att få
bort osund konkurrens via dålig arbetsmiljö och en
hjälp för Svenskt Näringslivs medlemsföretag i arbetet med att inte bli utkonkurrerad.
Det är fortfarande över 90% av de anställda som täcks
av kollektivavtal.
Utan en facklig organisation skulle ett skyddsombud
själv få driva sitt ärende om det blev problem i utövandet av sitt uppdrag.
Detta är ett generalangrepp på den Svenska modellen
och kommer att uppmärksammas mer.

Den 20 september landerade GS-facket webinträdet.
Nu kan de som inte ännu är medlemmar i facket gå
med direkt via vår hemsida www.gsfacket.se
På drygt en månad i skrivande stund har ca 200 nya
medlemmar skrivit in sig via webben.

Ovan GS förbundsledning.
Höger. GS informationsansvariga i avdelningarna.

GS försäkringar gäller alla medlemmar i GS.
I oktober hade fackklubben på Södras sågverk i
Mönsterås medlemsmöte. Mötet handlade främst
om arbetstider för 2018 och medlemmarna röstade
fram en inarbetning för att kunna vara långlediga
julen 2018.
Gäst var även Jonathan Lundberg ombudsman i GS
med fokus på skogen och organisering där.
Skogen är det avtalsområde där GS har lägst organisationsgrad (andel med i facket).

