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Vad kan vi göra själva
”Vad kan vi göra själva” är en skrift som lyfter fram idéer om arbetsmiljö och
rehabilitering men ur ett annat perspektiv än det vi är vana vid. I den vidgas
synen på arbetsmiljö och rehabilitering till att även omfatta delaktighet och
medinflytande. Skriften tar sin utgångspunkt i tron på att människor vill och
kan växa i sitt arbete. När människor får möjlighet att utvecklas minskar
behovet av rehabilitering. Istället frigörs människors engagemang, effektiviteten ökar och servicen till medborgarna blir bättre. Den vänder sig till chefer
och ledare, men idéerna berör egentligen alla anställda och även politiker.
Skriften kan med fördel utgöra underlag för diskussion i samverkansgrupper, skyddskommittéer eller motsvarande.
På samma sätt som idéskriften ”Utveckling genom samverkan” bygger på
överenskommelsen U-92 tar ”Vad kan vi göra själva” sin utgångspunkt i
överenskommelsen K-93 (kompetens inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet.)
Skriften fokuserar på arbetsplatsen och de människor som arbetar där. Den
är avsedd att fungera som idé- och analysverktyg men även som stöd vid
behovsinventering och upphandling av externa tjänster.
Pris: 35 kr + moms och frakt. (Skriften har utarbetats med ekonomiskt stöd av
Arbetsmiljöfonden.)
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Skriften kan beställas från Svenska Kommunförbundet, Margot Lövgren,
tfn 08-772 47 50, fax 08-772 47 88.
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