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Ett hållbart arbetsliv 
I Vänersborgs kommun är det viktigt att alla anställda har ett hållbart arbetsliv. För att 

uppnå ett hållbart arbetsliv ska Vänersborgs kommun arbeta för en god arbetsmiljö på 

alla nivåer i organisationen. 

Kommunen arbetar med att stärka och utveckla det friska, förebygga risker och jobba 

med ohälsa. Detta ger förutsättningar för ett hållbart engagemang och en god hälsa för 

alla anställda. 

Mål 
Vänersborgs kommuns övergripande arbetsmiljömål är att minska ohälsan samt skapa 

förutsättningar för både hållbart medarbetarengagemang och stolta medarbetare. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan 
Vänersborgs kommun arbetar genom samverkan för att bidra till att göra verksamheten 

bättre rustad för att möta framtidens utmaningar. I samverkan förs kontinuerligt en dia-

log mellan chefer, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud om verksamhet-

ens utveckling och arbetsmiljö. 

Den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön undersöks och riskbedöms regel-

bundet och vid förändringar för att kunna vidta de åtgärder som behövs. Varje verksam-

het ska i det systematiska arbetsmiljöarbetet ha en egen handlingsplan gällande arbets-

miljön. Planen måste innehålla mål för arbetsmiljöarbetet och följas upp.  

Ansvar för arbetsmiljön 
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. I Vänersborgs kommun är det kom-

munfullmäktige som har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön och fördelar 

arbetsmiljöuppgifter till respektive nämnd. Nämnderna i sin tur fördelar arbetsmiljöupp-

gifter vidare till tjänsteorganisationen. All fördelning sker enligt kommunens delege-

ringsordning. Den som tar emot en uppgiftsfördelning ska ha kompetens, befogenhet 

och resurser att utföra arbetsmiljöuppgifterna. Kan arbetsmiljöuppgiften inte hanteras 

ska denna returneras tillbaka till den som fördelat uppgiften. 


