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§ 76 Dnr 2020-00028  

Arbetsmiljöpolicy 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta övergripande arbetsmiljöpolicy. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att upphäva nu gällande arbetsmiljöpolicy, 
antagen av kommunfullmäktige § 108/1997 

Sammanfattning 

Syftet med Kinda kommuns Arbetsmiljöpolicy är att arbetsmiljöarbetet ska 
bedrivas på så sätt att Kinda kommun uppfyller Arbetsmiljölagens krav vilket i sin 
tur genererar god arbetsmiljö och främjar hälsosamma arbetsplatser. 

Bifogat underlag beskriver kommunens systematiska arbetsmiljöarbete samt 
definierar vilka mål kommunen har gällande den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön.  Tidigare Arbetsmiljöpolicy har saknat definierade mål gällande 
detta.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-16  
Övergripande arbetsmiljöpolicy, förslag 
Nuvarande arbetsmiljöpolicy 
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Övergripande Arbetsmiljöpolicy Kinda Kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta övergripande arbetsmiljöpolicy. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att upphäva nu gällande arbetsmiljöpolicy, 
antagen av kommunfullmäktige § 108/1997   

Ärendebeskrivning 

Syftet med Kinda kommuns Arbetsmiljöpolicy är att arbetsmiljöarbetet ska 
bedrivas på så sätt att Kinda kommun uppfyller Arbetsmiljölagens krav vilket i sin 
tur genererar god arbetsmiljö och främjar hälsosamma arbetsplatser. 

Bifogat underlag beskriver kommunens systematiska arbetsmiljöarbete samt 
definierar vilka mål kommunen har gällande den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön.  Tidigare Arbetsmiljöpolicy har saknat definierade mål gällande 
detta.  

Beslutsunderlag 

 Övergripande arbetsmiljöpolicy, förslag 
Nuvarande arbetsmiljöpolicy  
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Arbetsmiljöarbetet syftar till att skapa en bra och säker arbetsmiljö där risker för arbetsskador och 
arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Chefer och medarbetare på alla nivåer ska verka för att 
arbetsmiljöpolicyns syften förverkligas när arbetet planeras och utförs. 
 
Kinda kommun ska utmärkas av en god arbetsmiljö där medarbetarna stimuleras till arbetsglädje, 
engagemang och utveckling. Vi främjar vår hälsa och vår arbetsmiljö genom att respektera varandra 
och kommunicera i en öppen dialog. 
 
En god arbetsmiljö bidrar till att verksamhetens mål uppfylls där kommunens värdegrund: 
framåtanda, ansvarskänsla och dialog verkar som en kompass för hur arbetet utförs. 
 

Mål 
 
Målen ska stödja en god organisatorisk och social arbetsmiljö. 
 
Lagar, arbetsmiljöverkets föreskrifter och interna styrdokument anger minsta godtagbara standard. 
 
Kinda kommun ska verka för att arbetsmiljöarbetet leder till: 
 
- att arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att alla medarbetare ska ha en fysiskt och psykiskt, 
frisk, sund och utvecklande arbetsplats, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa 
förebyggs 
 
- ett hållbart arbetsliv med arbetsförhållanden som främjar god hälsa och utveckling fram till 
pensionen 
 
- att alla medarbetare känner arbetsglädje genom att bli respektfullt bemötta och vara delaktiga i 
verksamhetens och sin personliga utveckling 
 
- att Kinda Kommun ska ha friska arbetsplatser med hälsofrämjande insatser där varje medarbetare 
känner arbetsglädje, stolthet och lust att vilja utveckla verksamheten 
 
 - att ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbning, psykiskt våld, 
social utstötning eller trakasserier 
 
Varje verksamhet har att beskriva de åtgärder och aktiviteter som ska vidtas för att de fem 
övergripande målen ska nås. Detta arbete ska bedrivas inom kommunens samverkanssystem. 
 
Målen följs upp enligt rutin för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbetet vilken stödjs av 
gällande lagstiftning.  Vidare ska arbetsmiljöarbetet bedrivas systematiskt och kontinuerligt och 
inriktas på att förebygga problemen innan de uppstår. Rutiner med tydliga och mätbara mål skall 
upprättas för att eliminera eller minska riskerna och genom fortbildning och delegering av ansvar ska 
arbetsmiljöarbetet integreras i organisationens dagliga verksamhet. Regelbundna mätningar av 
arbetsmiljön genomförs kontinuerligt exempelvis genom enkäter, skyddsronder på arbetsplatser, och 
genom uppföljning av sjuktal och handlingsplaner.  
 
För den som drabbas av sjukdom eller skada ska stora ansträngningar göras för att genom 
rehabiliteringsverksamhet förkorta sjukdomsfrånvaron och öka arbetsförmågan. Stora insatser ska 
också göras för att undvika att fler anställda blir sjuka eller skadas av samma anledning. En god 
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arbetsmiljö är väsentlig för alla anställda och för att kunna rekrytera, utveckla och behålla personal. 
Betydelsen av friskvårdsinsatser i det förebyggande arbetsmiljöarbetet skall uppmärksammas. 
 
Enligt samverkansavtalet har samverkansgruppen på kommunnivån en stödjande och policyskapande 
funktion i arbetsmiljöfrågor. Övriga samverkansgrupper ansvarar för lokala arbetsmiljöåtgärder, vilka 
skall ses utifrån en helhetssyn och ingå som en naturlig del i den löpande verksamheten. Detta 
förutsätter att arbetsmiljöaspekterna ingår som en naturlig del i budgetarbetet. 
Samverkansgrupperna ska ansvara för att internkontroll av arbetsmiljön genomförs. Behovet av 
kompetenshöjande insatser i detta sammanhang skall uppmärksammas. 
 
Som stöd i arbetet med att realisera intentionerna i denna policy hänvisas till kommunens 
arbetsmiljöhandbok. 
 
 
 

 






