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Arbetsmiljöpolicy
INLEDNING
Personalkontoret har utformat förslag till ny arbetsmiljöpolicy avsedd att ersätta

nuvarande Arbetsmiljöpolicy KS2008/10.

Beredning
Bilaga KS 2017/89/1, tjänsteskrivelse
Bilaga KS 2017/89/2, förslag arbetsmiljöpolicy

Ledningsutskottets beslut 2017-04-18, § 95.

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
a_ttanta Arbetsmiljöpolicy i enlighet med Bilaga KS2017/89/2.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanta Arbetsmiljöpolicy i enlighet med Bilaga KS.2017/89/2.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar att anta Arbetsmiljöpolicy 2017/365.

BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse 2017/365
Arbetsmiljöpolicy 2017/365

ÄRENDET
Personalkontoret har utformat ett förslag till ny arbetsmiijöpolicy avsedd att ersätta
nuvarande Arbetsmiljdpolicy KS2008/10. Förslaget är i första hand skapat för att
motsvara dekrav somfinns påpolicydokument i styrdokumentet Riktlinjeför
styrdokument. Dessakrav anger bland annat att en policy ska vara kortfattad och
Översiktlig, vilket är krav som nuvarande arbetsmiljöpolicy inte uppfyller. Förslaget
till ny arbetsmiljöpolicy tar också hänsyn till att Arbetsmiljöverketsföreskrüfter om
organisatorisk ochsocialarbetsmiljd [AFS2015:4] gäller,sedanden31 mars 2016.
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1 inledning Arbetsmiljöpolicy
Kommunfullmäktige

1 INLEDNING

Salakommun skauppfattas som en attraktiv arbetsgivare, vilket bland annat innebär
att vara en hållbar organisation med friska medarbetare. Vi ska leverera bästa kvalitet

till vårakunder,brukareochmedborgare.Engodochtryggarbetsmiljöiständig
utveckling medför möjlighet till högre kvalitet, effektivitet och servicegrad inom alla

kommunens verksamhetsområden.

Vi skaarbeta systematiskt med att främja hälsa,förebygga ohälsasamt skapa

gynnsamma förutsättningar för det goda ledar-och medarbetarskapet.Alla

medarbetare skages möjlighet till delaktighet och utveckling.

Med en bra arbetsmiljö minskar risken för att drabbas av olyckor och ohälsai arbetet,

vilket ger ökad trivsel på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet skavara en integrerad del
av verksamheten och alla som är verksamma iSaIa kommun har ansvarför att bidra till

att skapaoch vidmakthålla en bra arbetsmiljö och att informera sigom reglerna i
Arbetsmiljölagen.

1.1 Lagoch avtal

Arbetsmiljölagen lägger huvudansvaret för arbetsmiljön påarbetsgivaren. Genom ett
systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren undersöka,genomföra och följa upp

verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en

tillfredställande arbetsmiljö uppnås.Arbetsgivaren ska setill att kraven i
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter uppfylls. Vidare ska

arbetsmiljöarbetet byggapå samverkan mellan arbetsgivareoch medarbetare, vilket
framgår av Arbetsmiljölagen. Arbetet med organisatorisk och socialarbetsmiljö

regleras i AFS2015:4.
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