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POLICY FÖR 
  

Arbetsmiljö 
  
BAKGRUND  
En förutsättning för en stabil organisation är en god arbetsmiljö. Nationens arbetsmiljöarbete syftar 
till att de som jobbar eller är engagerade i nationen inte skadas eller drabbas av ohälsa som en följd 
av sina insatser i nationen. Utöver rena säkerhetsaspekter är trivsamhet och en känsla av att man 
utvecklas viktiga värden som styr nationens arbetsmiljöarbete.  
  
1 KAP. DEKLARATION 

 
§1  Arbetsmiljön på Gästrike-Hälsinge nation ska…  

 
…Utformas med hänsyn till de engagerades säkerhet och hälsa i enlighet med svensk 
lag. 
 
…Utformas på ett sätt så att kreativitet och entusiasm tas tillvara samt att den bidrar 
till att utveckla den engagerades kunskap, kompetens och erfarenhet 
 
…Vara utvecklande och samtidigt främja hälsa och välbefinnande 
 
…Ta hänsyn till människors olika förutsättningar  
 
…Utformas så att ingen engagerade utsätts för hög arbetsbelastning. 

  

§2  Systematiskt arbetsmiljöarbete sker genom att… 
 
…Verksamhetsmål är klart formulerade och kända av alla. 
 
…Ledarskapet utövas tydligt, rättvist och konsekvent för att ge tillit och trygghet. 
 
…Högre ämbetsinnehavare visar tillit och respekt för de engagerade som arbete 
delegerats till, och att samma förhållande gäller vice versa. 
 
…Ämbetsinnehavare är väl förtrogna med sina arbetsuppgifter och vad de förutsätter 
ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv. 
 
…Arbetsledare är väl förtrogna med arbetsmiljölagen. 
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…Information och öppen kommunikation om verksamheten skall finnas på och 
mellan alla nivåer i organisationen. 
 
…Kunskaper och erfarenheter från tidigare ämbetsinnehavare och förändringar av 
verksamhet tas tillvara och är öppen för efterträdare att ta del av. 
 
…Signaler på arbetsrelaterad problematik fångas upp, åtgärdas och dokumenteras 
skyndsamt. 
 
…Arbetsklimatet präglas av vi-känsla, delaktighet och samverkan. 
 
…Eftersträva hälsa och säkerhet i en god fysisk arbetsmiljö med bra ergonomiska 
förhållanden. 
 
…När möjlighet finns erbjuda kompetensutveckling. 
 
…Alla människor bemöts med samma respekt och tilltro och ges lika möjligheter i 
arbetet 
 
…Att ämbetsinnehavare som arbetar ideellt uppmärksammas för sina insatser.  
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