
 

Södertörns  
brandförsvarsförbund 

 

1 (1) 
Södertörns brandförsvarsförbund 

Mogårdsvägen 2 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org.nr.: 222000-0737 
143 43 Vårby Fax: 08-721 22 23 brandforsvaret@sbff.se  

 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018 

 2018-11-26 
 Dnr: 2018-005868 

 
 
 
Arbetsmiljöpolicy 

Sammanfattning 
En arbetsmiljöpolicy har tagits fram med inriktning och mål för förbundets 
övergripande arbetsmiljöarbete.  
 
 
Bakgrund 
Den framtagna arbetsmiljöpolicyn är en del i arbetsmiljöprojektet som syftar till 
att säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare med tydliga mål och riktningar.  
I projektgruppen deltar både arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter samt HR.  
I projektgruppens uppdrag ligger att utveckla riktlinjer och instruktioner för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för förbundet framåt.  
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Vår arbetsmiljöpolicy ska tydliggöra för medarbetare vad som gäller beträffande 
arbetsmiljön på en övergripande nivå och kompletteras med instruktioner inom 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
 
Bilagor 
- Förslag till Arbetsmiljöpolicy. 

 
Förslag till beslut 
 
1. Direktionen beslutar att godkänna den av förbundet föreslagna  
 arbetsmiljöpolicyn. 
 
 
 
Camilla Molinder 
HR-chef 
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Policy  
Vår arbetsmiljö – ett gemensamt ansvar 

 
Dnr: 2018-005868 
Datum: 2018-11-15 

 
Vår vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende i samhället. För att effektivt verka 
för detta behöver det interna arbetet vid Södertörns brandförsvarsförbund bedrivas så att alla 
medarbetare känner sig säkra och trygga samt har förtroende för varandra. Vi ska genom en 
god arbetsmiljö skapa förutsättningar för en hög kvalitet på utfört arbete. Vi ska ge 
medarbetare kunskaper och medvetenhet om sitt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och 
arbeta utifrån vår gemensamma värdegrund. 

Inriktningar 
• Vi har alla ett ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö. Hur du handlar och uppträder i 

din roll som medarbetare påverkar dina arbetskamrater – något som i förlängningen 
också påverkar förbundets resultat och utveckling.  

• Genom arbetsmiljöarbetet ska vi skapa de bästa förutsättningarna för alla medarbetare 
att trivas och utvecklas. 

• Vårt arbete med intern kommunikation ska vara en del i arbetsmiljöarbetet. 

• Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan. 
 

Mål med arbetsmiljöarbetet 
• Södertörns brandförsvarsförbund ska erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för alla 

medarbetare. 

• Vår målsättning är att Södertörns brandförsvarsförbund ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

• Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt 
och med respekt. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår 
arbetsplats.  

• Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och vi strävar 
efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl fysiskt som psykosocialt. Det ska 
årligen sättas mål för vårt systematiska arbetsmiljöarbete som följs upp och 
utvärderas. 



  Sid 2 

Ansvar och roller 
Arbetsmiljöverksamheten skall bedrivas i samverkan där alla har ansvaret att medverka.   
Södertörns brandförsvarsförbund har som arbetsgivare, enligt svensk lagstiftning, det 
övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön har därmed 
organisationens brandchef.  
 
Ansvaret för implementering av denna arbetsmiljöpolicy och det löpande arbetet med 
arbetsmiljöfrågor är delegerat inom organisationen. Alla som har delegerat ansvar inom 
arbetsmiljöarbetet måste ha relevanta kunskaper och befogenheter att fatta beslut som är i nivå 
med de uppgifter man ansvarar för. HR-funktionen, arbetstagarorganisationerna samt 
skyddsorganisation med skyddsombud finns som resurser inom förbundet. 
 
Alla anställda har ett arbetsmiljöansvar genom att t.ex. följa skyddsföreskrifterna och iaktta 
den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Samtliga 
ansvarar även för att påtala risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste chef, 
kontaktperson på uppdrag eller skyddsombud på arbetsplatsen. 
 
Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och arbetsmiljöförordningen styr 
arbetsmiljöarbetet tillsammans med våra policydokument, instruktioner och riktlinjer. 
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