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Arbetsmiljöpolicy
Borås Stad ska vara en hälsosam organisation med
friska arbetsplatser med en arbetsmiljö som ger
positiva effekter på medarbetare, chef och verksamhet
som kännetecknas av engagemang, professionalism
och lärande.
Borås stad ska ge chefer och medarbetare
förutsättningar för goda arbetsinsatser i en trygg och
säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret
för arbetsmiljön och företräds av cheferna. Fördelning
av arbetsmiljöuppgifter ska vara klart definierat och
känt. Medarbetare företräds av skyddsombud men
alla är skyldiga att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet
och ta ansvar för att uppmärksamma frisk- och
riskfaktorer.

•

Chef och skyddsombud genomgår
arbetsmiljöutbildning.

•

Arbetsmiljöfrågorna är en naturlig del av
verksamheten och har en självklar plats vid
verksamhetsplanering och kvalitetsarbete.

•

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt
Borås Stads SAM-kalender.

•

Plan för lika rättigheter och möjligheter bildar
en helhet med arbetsmiljöfrågor och hälso- och
jämlikhetsfrågor.

•

Hälsa och arbetsmiljö finns med på dagordningen
vid arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal.

•
på en frisk arbetsplats:
• Finns en gemensam förståelse för verksamhetens
uppdrag och mål.

Alla tar ett personligt ansvar för den
gemensamma arbetsmiljön och bidrar till ett
positivt arbetsklimat.

•

Tidiga signaler på ohälsa tas på allvar.

•

Tar chefen ett särskilt ansvar för helheten och för
att arbetsuppgifterna är tydliga för medarbetarna.

•

Målet med rehabilitering är att få tillbaka
medarbetare i arbete.

•

Visar chef och medarbetare förtroende och tillit
för varandra och varandras kompetens.

•

Friskvårdsinsatser och utbildning inom
arbetsmiljöområdet sker fortlöpande.

•

Har medarbetaren handlingsutrymme vad gäller
hur arbetsuppgifter planeras och genomförs inom
ramen för verksamhetens uppdrag och krav.

•

Kränkande särbehandling och diskriminering inte
accepteras.

•

Får medarbetaren återkoppling och bekräftelse på
utfört arbete.

•

Alkohol och droger inte accepteras.

•

•

Får medarbetaren möjlighet till
kompetensutveckling.

Mångfald i form av olikheter i bakgrund,
erfarenhet, kompetens och andra personliga
förutsättningar tas tillvara.

den friska arbetsplatsen skapas genom
att:
• Arbetsmiljöfrågorna prioriteras av ledningen.
•

Arbetet planeras och prioriteras så att balans
mellan krav och resurser uppnås.
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