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Som skyddsombud har du till uppgift
är att företräda samtliga kolleger på
arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor och
att se till att arbetsgivaren uppfyller
sitt ansvar enligt lagstiftningen.

I Sverige har skyddsombud en unik

ställning. Även om arbetsgivaren har det
yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det
ett uttalat krav att det organiserade arbets
miljöarbetet ska bedrivas tillsammans med
arbetstagarna och deras representant.
Sedan några år tillbaka finns begreppet
arbetsmiljöombud vid sidan av begreppet
skyddsombud. Det är ett annat namn på
samma funktion med samma juridiska
befogenheter och rättigheter som skydds
ombudet.
Arbetsmiljö är ett vitt begrepp och
omfattar fysiska faktorer som lokaler,
arbetsutrustning, buller och belysning
såväl som psykosociala faktorer som trivsel,
arbetsmängd och arbetstid. Fokus för allt

Bättre webbstöd
för specialistordningen
Förbundets webbinformation om
specialistordningen har förbättrats
och förtydligats med fler sidor. I stället
för att samla allt på en webbsida har nu
informationen delats upp på flera sidor
för att göra det tydligare och lättare för
dig att hitta det du behöver veta
beroende på ditt ärende.
www.fysioterapeuterna.se/
specialistordning
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Vad gör ett
skyddsombud?
arbetsmiljöarbete bör i första hand ligga på
det förebyggande och systematiska arbetet.
Det är med ett sådant förhållningssätt och
arbetssätt som det går att utveckla en god
arbetsmiljö.
Skyddsombudet har bland annat
följande övergripande uppgifter:
· Företräda arbetstagarna i arbetsmiljö
frågor i samverkan med arbetsledarna/
cheferna, personalfunktionen, skydds
kommittén, företagshälsovården och
Arbetsmiljöverket.
· Verka för en tillfredsställande arbets
miljö där skyddsombudets viktigaste
uppgift är att verka för en tillfredsställande
arbetsmiljö.
· Bevaka och vid behov uppmärksamma
arbetsgivaren på att åtgärder behöver vidtas.
Skyddsombuden har i lag försäkrats om en
rad rättigheter såsom utbildning i arbets
miljöfrågor, ledighet för att kunna utföra
sitt uppdrag, ta del av handlingar som rör
förhållanden i arbetsmiljön, medverka vid
skyddsrond etc.

Snart 2 000 fysioterapeuter
Enligt Socialstyrelsen inkom det under förra
året 1 707 ansökningar om att bli fysioterapeut. Av dessa var närmare 1 000 tidigare
legitimerade som sjukgymnaster. Varje år
examineras 700 fysioterapeuter, vilket gör
att det totala antalet kommer att växa till
över 2 000 under året. Förbundet verkar för
att så många medlemmar som möjligt ska
byta titel och att fler sjukvårdshuvudmän
byter namn på sina verksamheter och enheter.
www.fysioterapeuterna.se/namnbyte
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Artikelserie om
olika fackliga uppdrag

Normalt utses skyddsombud på tre år.
Uppgift om skyddsombudet ska så fort
som möjligt skriftligen lämnas till arbets
givaren av den organisation eller de
arbetstagare som utsett skyddsombudet.
Vill du bli en del av vårt fackliga gäng?
Kontakta din distriktsstyrelse för vidare
information hur du kan anmälas som
skyddsombud på ditt arbetsställe.
www.fysioterapeuterna.se/distrikt

Antalet medlemmar
fortsätter att öka
Vid senaste årsskiftet hade förbundet
totalt 12 258 medlemmar, vilket är en
ökning med 150 medlemmar eller
1,2 procent jämfört med årsskiftet
2013/2014. Det visar statistik där Saco
sammanställt medlemsantalen för
samtliga Sacoförbund. Drygt hälften
av förbundets medlemmar är kommuneller landstingsanställda.
www.fysioterapeuterna.se/om-forbundet

