
 

 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 
Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se 
Telefon: 0980-70 000 E-post: kommun@kommun.kiruna.se  

Arbetsmiljöpolicy för Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Bakgrund 
 
Miljö- och Byggförvaltningen består av Räddningstjänsten (30 medarbetare), 
Miljökontoret (8 medarbetare) och Bygglovsavdelningen (10 medarbetare). 
Verksamheten är baserad i Kiruna stadshus och i Räddningstjänstens 
byggnader runt om i kommunen men bedrivs också vid inspektioner, 
utbildningar samt räddnings- och släckningsinsatser i hela kommunen. 
 

Syfte 

Denna arbetsmiljöpolicy syftar till att klargöra inriktningen för arbetsmiljöarbetet i 
Miljö- och Byggnadsförvaltningen. Den kompletteras av arbetsmiljöplanen, 
handlingsplanen för att handskas med hot och våld på arbetsplatsen samt de 
riskbedömningar som upprättas på avdelningarna. 

 

Mål 

Målet för denna arbetsmiljöpolicy är en arbetsplats som kännetecknas av säker 
och stimulerande arbetsmiljö, höga hälsotal, god trivsel och hög måluppfyllnad 
utifrån de kommunala och nationella styrdokument som reglerar verksamheten. 

Ledord 

Utveckling 

Världen runt oss förändras och vi måste förändras med den. Detta påverkar vårt 
arbetssätt och vi skall hela tiden sträva efter att anpassa våra metoder och 
redskap så att de är tidsenliga och tillförsäkrar medarbetarna god arbetsmiljö 
samtidigt som de bidrar till en fortsatt hög måluppfyllnad utifrån de krav som 
kommunala och nationella styrdokument ställer på oss. Utveckling säkerställs 
genom ett systematiskt kvalitetsarbete i hela förvaltningen. 
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Systematik 

För att kunna säkerställa att korrekta åtgärder vidtas måste resultaten i 
verksamheten liksom de dokument som styr densamma kontinuerligt 
utvärderas. Utvärderingarna skall ligga till grund för analys, diskussion och 
verksamhetsförbättring i syfte att förbättra arbetsmiljön och skapa mervärden. 

Samverkan 

God arbetsmiljö ligger i både arbetstagarens och arbetsgivarens intresse. 
Samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare är en grundförutsättning för 
att uppnå en sådan. Samverkan och öppen kommunikation skall genomsyra det 
dagliga arbetet likaväl som den skall finnas som en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Öppenhet 

Öppenhet är en del av samverkan och förutsätter att arbetsgivare och 
arbetstagare enkelt och utan prestige kan ta upp både positiva förhållanden och 
missförhållanden på arbetsplatsen med varandra i syfte att uppnå en bättre 
arbetsmiljö. 

Förebyggande arbete 

Vi skall sträva efter att genom användande av ledorden ovan minimera riskerna 
för ohälsa Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

 

Sammanfattande ord 

En sammanfattning av denna arbetsmiljöpolicy skulle kunna vara att alla 
medarbetare kan och vill göra sitt bästa och att det ligger i arbetsgivarens 
intresse att via en god arbetsmiljö ge medarbetarna förutsättningar att göra så. 

 

 


