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Arbetsmiljöpolicy för Melleruds kommun 
 
En bra och trivsam arbetsmiljö är en förutsättning för att Melleruds kommun ska kunna 
vara en konkurrenskraftig arbetsgivare hos såväl våra befintliga medarbetare som de nya 
medarbetare vi vill rekrytera i framtiden. Arbetsmiljön i Melleruds kommun ska därför 
kännetecknas av:  
 
• Arbetsförhållanden som möjliggör arbete fram till pensionen. Arbetet ska ledas och 

anpassas på ett sätt som ger balans mellan arbetets krav och medarbetarnas 
individuella förutsättningar samt ge möjlighet för medarbetare att påverka sin egen 
arbetssituation.  
 

• Att verksamhetens mål är tydliga. Att planer och prioriteringar är kommunicerade och 
väl kända för alla, där varje medarbetare förstår sin egen roll och uppgift för helheten. 

 
• Delaktighet, utvecklingsmöjligheter och samverkan så att varje medarbetare upplever 

sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. Våra arbetsplatser ska kännetecknas 
av trivsel, utveckling och kreativitet i ett öppet och inkluderande klimat där alla 
medarbetare behandlas med respekt och ges lika rättigheter och möjligheter. Det är 
en självklarhet att våra arbetsplatser är jämlika och fria från mobbning, diskriminering 
och trakasserier. 

 
• Friska arbetsplatser där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, lust att 

lära och vilja att utveckla verksamheten. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut 
och vi ska konsekvent arbeta med att stärka friskfaktorerna i den organisatoriska, 
fysiska och sociala arbetsmiljön så att våra medarbetare inte drabbas av ohälsa eller 
skadas på grund av arbetet.  

 
• Att vi minst uppfyller den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och att vi 

fortsätter eftersträva förbättringar av arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet sker i 
samverkan med de fackliga organisationerna. Utgångspunkten är att arbetsgivaren 
har huvudansvaret för arbetsmiljön men att arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan 
där alla har ansvaret att aktivt medverka. I Mellerud betyder det att arbetsmiljöfrågor 
behandlas av dem som det närmast berör genom ett kontinuerligt och nära samarbete 
mellan arbetsgivare, skyddsombud och anställda. 

 
 
Mål för arbetsmiljöområdet.  
 
Kommunfullmäktige antar för de övergripande målen för arbetsmiljöarbetet vilka noteras 
i styr- och ledningsplanen för Melleruds kommun.  
 
Tillämpningsanvisning 
 
Tillämpningsanvisningar för det konkreta arbetsmiljöarbetet utformas av HR-chefen i 
samverkan med fackliga organisationer och beslutas av kommunchefen. Revidering sker 
vid behov. Se dokumentet: ”Anvisning - Mål, roller och ansvarsfördelning för 
arbetsmiljöarbetet i Melleruds kommun”. 
 
 
 


