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Arbetsmiljöpolicy
Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad 2017-02-17.

Högskolans arbetsmiljöpolicy är vår vision om hur vårt lärosäte upplevs och fungerar som arbetsplats
och studiemiljö när den är som bäst. Vår arbetsmiljöpolicy, tillsammans med vår policy för lika
villkor samt Högskolans vision 1 utgör den gemensamma grunden för hur vårt arbete ska bedrivas. Vår
arbetsmiljöplan beskriver vad som ska göras.
Vår verksamhet består av möten mellan människor. I våra roller som statsanställda utgår vi från den
gemensamma värdegrund för statligt anställda som ska genomsyra hela vår verksamhet. Av särskilt
intresse för arbetsmiljöarbetet är principen om respekt för lika värde, frihet och värdighet;
objektivitetsprincipen; och fri åsiktsbildning och yttrandefrihet.
•

Vi verkar gemensamt för att vår verksamhet utgörs av goda arbetsmiljöer där medarbetare
och studenter är delaktiga och känner trygghet, arbetsglädje och öppenhet.

•

Högskolan ska vara en arbetsplats som präglas av lyhördhet, delaktighet, öppenhet,
samverkan samt respekt för och tillit till individen. På vår arbetsplats ska medarbetarnas
kompetens tas tillvara, personlig utveckling främjas och alla känna arbetsglädje och trivsel.

•

Högskolan i Halmstad ska ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

•

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i verksamheten. Arbetsmiljöarbetet ska aktivt
bedrivas så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att delaktighet och inflytande,
personlig utveckling, arbetsglädje och gemenskap främjas.

•

Högskolan i Halmstad ska vara en attraktiv arbetsplats och ett attraktivt lärosäte ur
arbetsmiljösynpunkt.

Högskolestyrelsen ska försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden fungerar
tillfredställande. Rektor har det yttersta arbetsmiljöansvaret och ska se till att övergripande mål och
strategi för arbetsmiljöarbetet följs i den dagliga verksamheten. Akademi- och avdelningschefer
ansvarar för det löpande arbetsmiljöarbetet inom sitt verksamhetsområde. Arbetsmiljökommittén
formulerar arbetsmiljöplanen och följer upp utfallet genom analyser. Högskolans arbetsmiljöpolicy
kompletteras med rutiner och riktlinjer som gäller för arbetsmiljöarbetet.
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