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Arbetsmiljöpolicy
Inom Föreningen Furuboda ser vi det som viktigt att trivas, känna sig trygg och utvecklas i sitt arbete.
Vi arbetar med att ständigt förbättra vår arbetsmiljö genom att följa upp och ändra våra rutiner så att
de verkar för en säker arbetsplats. Vi skall sträva efter att ständigt förbättra vår arbetsorganisation
och skapa trivsel i arbetet med syftet att öka vår verksamhets effektivitet. Detta uppnår vi genom att
eliminera ohälsa eller skada och stimulera till hälsa hos samtliga medarbetare. Arbetsmiljöaspekter
ska beaktas i alla beslut som berör verksamheten.
Gällande lagstiftning skall ses som minimikrav och vår strävan är att uppnå en hög kvalitet med
iakttagande av kostnadseffektivitet.
Vår ledningsfilosofi kännetecknas av samverkan och en öppen, konstruktiv dialog i hela
verksamheten. Alla medarbetare skall ges möjlighet att medverka i och påverka arbetsmiljöarbetet
och därmed verksamhetsutvecklingen. Medarbetare ska förstå uppsatta mål, sin uppgift och vara klar
över sin roll i organisationen. Ansvar, befogenheter och kompetens ska vara i balans och möjligheter
till utveckling ska ges. Medarbetarna ska uppleva en god arbetslivskvalitet vad gäller fysiska, psykiska
eller sociala förhållanden på arbetsplatsen. Medarbetare som har drabbats av en nedsatt
arbetsförmåga ska få stöd så att arbetsförmågan så långt det är möjligt kan återvinnas.
Organisation
Direktor har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Arbetsuppgifterna inom arbetsmiljöområdet har
fördelats ut till avdelningschefer och arbetsledare och är en del av varje chefs och medarbetares
verksamhetsansvar. Ansvar, befogenheter och kompetens ska vara klart definierade och
dokumenterade på samtliga nivåer i organisationen. Det åligger chefer och medarbetare att bidra till
trivsel, trygghet och en säker verksamhet genom att medverka i utvecklingen av
arbetsorganisationen och arbetsmiljön samt att följa gällande rutiner och instruktioner.
Skyddskommittén består av representanter för medarbetare, ledning samt företagshälsovård och
sammanträder 4 gånger per år. Skyddskommitténs viktigaste uppgift är att planera, samordna och
utvärdera arbetsmiljöarbetet i organisationen. Till varje möte skall samtliga avdelningar rapportera
sitt arbetsmiljöarbete sedan förra mötet.
Så här åstadkommer vi en god arbetsmiljö:
Avgörande faktorer för arbetsmiljöns kvalitet är
- Att arbetsledningen utövar ett aktivt ledarskap.
- En effektiv arbetsorganisation
- Delaktiga medarbetare
- Bra fysiska faktorer
- Att medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar genomförs systematiskt för att skapa
delaktighet och ge utvecklingsmöjligheter för både personalen och verksamheten.
Engagemang och kreativitet hos medarbetare uppstår på arbetsplatser som har ett tillåtande
och öppet klimat.
- Kompetensutveckling i arbetet
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