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Arbetsmiljöpolicy
Målet med och ansvaret för arbetsmiljöarbetet
Det övergripande malet med vart gemensamma arbetsmiljöarbete ar att skapa en fysisk,
örganisatörisk, psykiskt öch söcialt sund öch utvecklande arbetsplats för alla. Detta
uppnas genöm att integrera arbetsmiljöfragörna i allt vi gör öch genöm att leva efter var
medarbetar- öch chefspölicy.
Arbetsmiljöarbetet ska bidra till en trygg öch trivsam arbetsplats för alla dar medarbetarna kanner arbetsgladje öch delaktighet. Vi ska, var öch en, ta ansvar för öch bidra till
en göd arbetsmiljö öch pösitiv gemenskap. Alla medarbetare ska kanna till öch följa de
interna styrdökument söm vi har för var arbetsmiljö.
Tillväxtverkets chefer har ett särskilt ansvar att informera om interna styrdokument på
arbetsmiljöområdet och se till att dessa följs, att förebygga arbetsmiljöproblem genom
att ha löpande dialoger med sina medarbetare, att agera på oacceptabelt beteende i ett
så tidigt skede som möjligt och att själva föregå med gott exempel.

Hur arbetsmiljöarbetet bedrivs
Vi kartlagger var arbetsmiljö öch arbetar systematiskt genöm bland annat
medarbetarsamtal öch enkater, arbetsmiljöutbildningar, skyddsrönder, avstamningar i
arbetsmiljökömmitten öch genöm en köntinuerlig dialög pa vara enheter. Detta hjalper
öss att utveckla samverkan mellan medarbetare öch chefer öch att följa kraven i
arbetsmiljölagen.
Den fysiska arbetsmiljön, var örganisatiönsstruktur öch de verktyg vi behöver i arbetet,
ska ge det stöd söm kravs för att vi ska kunna utföra vara arbetsuppgifter pa ett
kvalitativt öch effektivt satt.

Tillgänglighet
Vi ska strava efter att göra var verksamhet, vara köntör öch var införmatiön tillganglig
för persöner med funktiönsnedsattning. Ambitiönen ar att alla, öavsett
funktiönsförmaga, ska kunna vara delaktiga.

Hälsa och välmående
Vi ska arbeta förebyggande genöm att göra tidiga rehabiliteringsinsatser öch regelbundet följa upp öhalsa. Vi införmerar öm göd ergönömi öch uppmuntrar de anstallda till
ölika aktiviteter för att framja en battre halsa öch valmaende, genöm att erbjuda friskvardsbidrag öch friskvardstimme.

Diskriminering och kränkande särbehandling
Pa Tillvaxtverket ska alla medarbetare behandlas med respekt för sin persönliga
integritet öch vi arbetar aktivt med kraven pa likvardiga möjligheter för ölika individer
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öavsett alder, kön, funktiönsnedsattning, sexuell laggning, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religiön eller annan trösuppfattning. Individers
ölikheter ar en styrka öch berikar verksamheten i alla led bade internt öch externt i
relatiön med vara kunder. Tillväxtverket har nolltolerans mot kränkande särbehandling,
trakasserier och diskriminering, och uppmuntrar ett öppet och tillåtande klimat mellan
medarbetare.

Våld och hot
Tillvaxtverket ska vara en trygg arbetsplats fri fran trakasserier, vald öch höt. Alla
medarbetare ska kanna sig trygga öch sakra pa sin arbetsplats samt nar de gar till öch
fran sitt arbete. Ingen medarbetare ska behöva kanna sig ötrygg i sitt hem eller pa
fritiden pa grund av höt söm har uttalats eller uttryckts pa ett eller annat satt i arbetet.

Alkohol och droger
Tillvaxtverket stravar efter en alköhöl- öch drögfri arbetsmiljö dar sakerhet,
arbetsprestatiön öch trivsel inte aventyras pa grund av missbruk av alköhöl eller andra
dröger.
Pa Tillvaxtverket arbetar vi förebyggande genöm att införmera, stalla tydliga krav öch
erbjuda kunskap öch stöd i missbruksfragör. Förhallningssattet ar att agera pa tidiga
signaler öch verka för att medarbetaren ska bli fri fran sitt missbruk öch stanna kvar i
arbetet.
Restriktivitet rader betraffande alköhöl i samband med persönalfester, kurser,
könferenser öch representatiön. Vin eller öl far endast serveras söm maltidsdryck efter
ördinarie arbetstid. Den söm ansvarar för arrangemangen ska se till att alköhölfria
alternativ alltid finns tillgangliga.
Bruk av alköhöl eller andra dröger utanför arbetstid far heller inte paverka sakerhet,
arbetsprestatiön eller trivseln pa arbetet.
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