Hälsoarbetspolicy för Malung-Sälens kommun
Hälsoarbetspolicyn gäller för personalen på Malung-Sälens kommun och är en del av det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Policyn revideras vid den årliga översynen och denna upplaga gäller under 2012-2015.

Vår vision
När det är som bäst är vår arbetsplats Malung-Sälens kommun en hälsosam och attraktiv
arbetsplats där vi alla tar ansvar för att främja de faktorer som ger arbetsglädje, engagemang
och motivation.

Syfte och inriktning
Malung-Sälens kommun ska vara en sund och attraktiv arbetsplats. Medarbetarnas trivsel och
hälsa är viktig. Ett ökat engagemang i dessa frågor leder till en bättre arbetsmiljö, ökad andel
långtidsfriska, minskad sjukfrånvaro och större känsla av delaktighet i arbetsuppgifterna.
Hälsoarbetet ska:


vara ett komplement till övrigt personalarbete



erbjuda hälsofrämjande aktiviteter



underlätta och uppmuntra fysisk aktivitet

I vårt hälsoarbete är det viktigt att se helheten. Fokus ligger på att arbeta främjande både på
kommun, förvaltnings- och individnivå inom områdena:


Arbetsmiljöarbete



Friskvård



Rehabilitering

Definition
Hälsoarbetet är en benämning för de aktiviteter som, genom stimulans, återhämtning,
anspänning och avspänning, skapar balans hos individen och som därigenom ger kraft, mod
och vilja att skapa ett bra liv på arbetet såväl som på hemmaplan. Denna helhetssyn är
grunden i ett ”främjande förhållningssätt”, där man utgår från frågan:
Hur är det när det är som bäst?
därefter
Hur är det idag?
och
Vad måste jag /vi således göra?

Mål för 2012 - 2015
Hälsoarbetet ska verka för att förbättra den totala arbetsmiljön, skapa en trivsam arbetsplats,
ge god hälsa genom ökat hälsomedvetande hos personalen. Arbetsgivaren ska hjälpa
personalen till insikt om att de med egen kraft kan påverkan sin hälsa och sitt välbefinnande.
Chefen ska vara en förebild och påverka medarbetarens hälsa genom sitt sätt att leda och
organisera arbetet.
Alla anställda ska vara medvetna och ha kunskap om hur vi själva påverkar vår arbetsmiljö
och att vi även kan påverkas av den. Vi är varandras arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska ge
personalen inflytande och uppmuntra till självständighet i det dagliga arbetet.
Alla anställda motionerar regelbundet utifrån sina förutsättningar och upplever sig ha en god
kondition. Arbetsgivaren ska underlätta för personalen till aktiviteter på sin fritid.
Arbetsplatsen Malung-Sälens kommun ska fortsatt vara en av Sveriges friskaste kommunala
arbetsplatser. Vi ska hålla en fortsatt låg sjukfrånvaro på 4 % och öka andelen långtidsfriska
till 30 %. Med sjukfrånvaro mäter vi ohälsa, med långtidsfriska mäter vi hälsa.

Vad vi behöver göra för att uppnå våra mål
Ett seriöst hälsoarbete är kvalificerat personalarbete och personalutveckling. De satsningar
som kommer den enskilde till godo kommer också organisationen tillgodo. En hög hälsonivå
är en viktig resurs som bidrar till effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Det skapar också en
handlingsberedskap och marginal till att möta nya krav och förändringar. Det påverkar och
stimulerar till ansvartagande för den egna och arbetskamraternas hälsa och arbetsmiljö.
Främja hälsa
Kommunövergripande nivå
Skapa en strategi för att utveckla arbetsglädje och hälsa bl.a. med hjälp av den centrala
samverkansgruppen och hälsoarbetets strategiska grupp.
Ta fram tydliga policydokument och aktivt arbeta med samverkansfrågor och
utvecklingsfrågor bl.a. med hjälp av förvaltningschefsgruppen, centrala samverkansgruppen
och hälsoarbetets strategiska grupp.
Förvaltningsgemensamma utbildningar, där kompetenshöjning är att betrakta som en del av
arbetet.
Utbilda och genomföra aktiviteter för hälsoinspiratörerna bl.a. med hjälp av
hälsosamordnaren, det bör vara minst en hälsoinspiratör per arbetsplats.
Erbjuda ett varierat utbud av hälsoaktiviteter bl.a. utifrån hälsomenyn.
Erbjuda rådgivning och hjälp i hälso- och arbetsmiljöfrågor bl.a. med hjälp av
personalavdelningen, hälsosamordnaren och Arbetshälsan.
Förvaltningsnivå
Skapa goda förutsättningar för ett friskt ledarskap och grupputveckling bl.a. genom att aktivt
arbete med samverkansfrågor och utvecklingsfrågor bl.a. med hjälp av förvaltningens
samverkansgrupp.
Inkludera hälsa och arbetsmiljö i medarbetarsamtalen och på arbetsplatsträffar.
Skapa goda förutsättningar för hälsoinspiratörerna bl.a. genom att det ges möjlighet att delta
på utbildningar och genomföra aktiviteter för den egna arbetsgruppen.
Individnivå
Ta ett eget ansvar för hälsa och välbefinnande bl.a. genom egen motion och deltagande i olika
hälsoaktiviteter.
Medarbetaransvar för verksamheten och arbetskamraterna bl.a. genom ett aktivt deltagande i
det dagliga arbetet och på samverkansmöten t.ex. verksamhets- och arbetsplatsträffar.

Förhindra ohälsa – undvika sjukdom eller arbetsskada
Kommunövergripande nivå
Identifiera riskgrupper för att undvika ohälsa bl.a. genom ett förebyggande arbetsmiljö och
rehabiliteringsarbete, medarbetarsamtal, mätning av långtidssjukfrånvaro och sjukfrånvaro.
Utveckla arbetsmiljökunskapen hos chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer bl.a. genom
utbildningsinsatser.
Förvaltningsnivå
Genomför systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna bl.a. med hjälp av
arbetsmiljöronder och skyddskommittéer.
Hantera arbetsgrupper som inte fungerar bra bl.a. med hjälp av chefen, personalavdelningen
och eventuell experthjälp.
Individnivå
Medverka i utbildningar och andra hälsoaktiviteter för att undvika ohälsa i arbetet. Ha
kunskap om vad som påverkar hälsan.
Använda de för verksamheten aktuella arbets- och hjälpredskapen.

Efterhjälp, rehabilitera – bota sjukdom och arbetsskada
Kommunövergripande nivå
Snabba, kända och effektiva rehabiliteringsprocesser bl.a. med hjälp av utbildnings och
informationsinsatser av rehabiliteringssamordnaren och Arbetshälsan.
Förvaltningsnivå
Snabba insatser och aktivt hantera problem, såväl inom fysiska som psykosociala områden
bl.a. utifrån rehabiliteringspolicyn.
Individnivå
Ta ett eget ansvar för tillfrisknande och återgång till arbetet. (ovanstående åtgärder kan vara
till hjälp och stöd.)

