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Svenska Bostäders Riktlinjer för arbetsmiljö 
 
 
Bakgrund och inledning 
Svenska Bostäder, inklusive Stadsholmen, ska vara en attraktiv arbetsgivare som 
värnar om sina medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Med en medveten strategi och 
utifrån ett helhetsperspektiv ska vi underlätta för våra medarbetare att möta de 
krav, såväl fysiska som psykosociala, som ställs i arbetslivet.  
 
Syfte 
Arbetsmiljöarbetet ska aktivt drivas och utvecklas i god samverkan mellan chefer, 
fackliga representanter och medarbetare. Syftet är att främja god hälsa genom att 
minimera och förebygga risker i arbetet så långt det är möjligt. 
 
Definitioner 
Med arbetsmiljö avses de företagsövergripande värderingar och förhållningssätt som 
ska leda till en säker och sund miljö, i vilken Svenska Bostäders och Stadsholmens 
medarbetare trivs och känner sig säkra att arbeta inom.   
 
Omfattning och avgränsning 
Dessa riktlinjer omfattar samtliga anställda och entreprenörer samt inhyrd personal 
och praktikanter hos Svenska Bostäder och Stadsholmen.  
 
Genomförande 
Arbetsmiljöarbetet inom Svenska Bostäder och Stadsholmen ska ske i 
linjeorganisationen och utgöra en naturlig del i den dagliga verksamheten. En 
förutsättning för detta är att alla chefer och medarbetare väl känner till och 
efterlever de lagar och regler som reglerar arbetsmiljöfrågor. 
 
Hänvisning till stadsövergripande styrdokument 

Stadens Personalpolicy, beslutad i kommunfullmäktige 2019-12-16. 
 
Kopplingar till andra dokument 
Dessa riktlinjer med tillämpningar beskrivs närmare genom nedanstående interna 
regler och planer.  

 
Ämnesområde Regler, planer 
Hälsofrågor Regler för hälsofrågor 
Rehabilitering Regler för rehabilitering 
Rehabilitering Rehabiliteringsprocessen 
Rökfri arbetstid SBs regler för rökfri arbetstid 
Hot och våld  SBs regler för Hot och våld 
Trakasserier SBs regler för trakasserier/sexuella trakasserier 
Alkohol och droger SBs regler för alkohol-/drogrelaterade problem 
Alkohol och droger SBs handlingsplan vid alkohol-/drogrelaterade problem 

 
 

Ansvarig Fredrika Andersson 
Handläggare Eva Landelius 
Senaste revision 2020-04-23 
Godkänd i styrelsen 2020-06-04 

 


	Svenska Bostäders Riktlinjer för arbetsmiljö
	Bakgrund och inledning
	Syfte
	Definitioner
	Omfattning och avgränsning
	Genomförande Arbetsmiljöarbetet inom Svenska Bostäder och Stadsholmen ska ske i linjeorganisationen och utgöra en naturlig del i den dagliga verksamheten. En förutsättning för detta är att alla chefer och medarbetare väl känner till och efterlever de ...

	Hänvisning till stadsövergripande styrdokument
	Kopplingar till andra dokument Dessa riktlinjer med tillämpningar beskrivs närmare genom nedanstående interna regler och planer.

