
Arbetsmiljöpolicy 

KOMMUNFULLMÄKTIGE



Innehåll Arbetsmiljöpolicy
Kommunfullmäktige

2 (5)

INNEHÅLL

INNEHÅLL ........................................................................................................................................................................ 2

1 INLEDNING.................................................................................................................................................................... 3

1.1 Lag och avtal ....................................................................................................................................................... 3

2 POLICY .......................................................................................................................................................................... 4

Metadata om dokumentet

Dokumentnamn 

Arbetsmiljöpolicy

Dokumenttyp 

Policy

Omfattar 

Kommunen

Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig 

Personalchef

Publicering 

www.sala.se, intranät

Beslutad/datum Översyn bör göras

2019-04-01

Klassificering Diarienummer

2017/365  

Relation Ersätter

KS 2008/10

Författningssamling



1 Inledning Arbetsmiljöpolicy
Kommunfullmäktige

3 (5)

1 INLEDNING

Sala kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, vilket bland annat innebär 

att vara en hållbar organisation med friska medarbetare. Vi ska leverera bästa kvalitet 

till våra kunder, brukare och medborgare. En god och trygg arbetsmiljö i ständig 

utveckling medför möjlighet till högre kvalitet, effektivitet och servicegrad inom alla 

kommunens verksamhetsområden. 

Vi ska arbeta systematiskt med att främja hälsa, förebygga ohälsa samt skapa 

gynnsamma förutsättningar för det goda ledar-och medarbetarskapet. Alla 

medarbetare ska ges möjlighet till delaktighet och utveckling. 

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

vilket ger ökad trivsel på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del 

av verksamheten och alla som är verksamma i Sala kommun har ansvar för att bidra till 

att skapa och vidmakthålla en bra arbetsmiljö och att informera sig om reglerna i 

Arbetsmiljölagen. 

1.1 Lag och avtal

Arbetsmiljölagen lägger huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsgivaren. 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 se till att kraven i 

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter uppfylls. Vidare ska 

arbetsmiljöarbetet bygga på samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare, vilket

framgår av Arbetsmiljölagen. Arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö

regleras i AFS 2015:4.
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2 POLICY

Sala kommun ska 

 tillse att chefer och skyddsombud har goda kunskaper inom 

arbetsmiljöområdet

 involvera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet

 sätta mål för arbetsmiljön

 motverka arbetsrelaterad sjukfrånvaro

 utveckla, anpassa och tillämpa rutiner och hjälpmedel på ett sätt som 

underlättar för medarbetarna i deras dagliga arbete

 årligen följa upp arbetsmiljöarbetet. 
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