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Arbetsmiljöpolicyn tillsammans med kommunens medarbetar- och ledarpolicy utgör grunden 
för arbetsmiljöarbetet i Hässleholm kommun. Hässleholms kommun ska erbjuda arbetsplatser 
där medarbetarna kan arbeta i en organisation under trygga och säkra förhållanden med möjlig-
het till utveckling. Detta gäller både inom den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser ska bedrivas på ett strategiskt sätt, där medarbetarna är 
delaktiga och den goda arbetsmiljön utgör en fördel vid rekrytering.  Arbetet ska bedrivas på ett 
sådant sätt att det bidrar till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv för våra medarbetare, där 
vi kan ta tillvara varje individs förutsättningar. Kommunikation, samverkan och samspel spelar 
en viktig roll i detta arbete, där Hässleholms kommun och dess förvaltningar skall utarbeta kon-
kreta mål med arbetsmiljöarbetet. Dessa mål skall innefatta alla arbetsmiljöaspekter.  

Detta ska vi uppnå genom att bedriva ett systematiskt utvecklat arbetsmiljöarbete där vi under-
söker och värderar risker, samt skapar goda organisatoriska förhållande som utgår från verk-
samheternas och medarbetarnas behov. Vi ska även tillvarata medarbetarnas kunskaper och 
resurser på ett sådant sätt att det bidrar till att utveckla verksamheterna. Det är den högsta led-
ningen som ska ge förutsättningar för detta arbete samt följa upp uppsatta mål samt i övrigt ge 
förutsättningarna för detta arbete. 

Det är Hässleholms kommun med sina medarbetare som kan förverkliga denna policy, genom 
att integrera arbetsmiljöfrågorna så att de utgör en naturlig del av verksamhetsplanerna och i det 
dagliga arbetet. 
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