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Inledning  
Stiftelsens arbetsmiljöpolicy beskriver värderingar och aktiviteter som berör förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare men även förhållandet arbetstagare emellan. Den konkretiserar krav 
och förväntningar för de som arbetar för Stiftelsen Skånska Landskap och framtida arbetssökande. 
Den ska bidra till att främja verksamheten, bidra till utveckling samt bidra till en god arbetsmiljö.  
Förutom arbetsgivaren är det alla medarbetare, oavsett roll, som gemensamt skapar en kraftfull och 
attraktiv organisation. Medarbetarna är stiftelsens främsta tillgång och denna policy ger tydlighet i 
hur vi gemensamt kan stödja verksamhetens mål, uppfylla medarbetarnas behov, ta tillvara 
medarbetarnas resurser inom olika områden och skapa en arbetsmiljö med hög trivsel.  
Gällande allmänna villkor för Stiftelsen Skånska Landskaps personal är Sobonas avtal (tidigare Pacta) 
HÖK med Allmänna Bestämmelser (AB).  

 
Arbetsmiljö  
Stiftelsens arbetsmiljöpolicy skall vara ett stöd i arbetsmiljöarbetet. Målet är att arbetsplatsen ska 
upplevas som öppen, varierande, prestigelös och utvecklande, men även som strukturerad med 
frihet under eget ansvar gentemot de gemensamma verksamhetsmålen. Den ska präglas av 
långsiktighet, respekt och samhörighet.  
I diskussion med medarbetarna lyfts tre saker speciellt. Att arbetsgivaren och anställda ska:  
- verka för en individanpassad arbetsplats  

- verka för en hälsosam arbetsplats  

- eftersträva mångfald och jämställdhet  

 
Individanpassad arbetsplats  
På arbetsplatsen ska individen ha möjlighet att utvecklas och utmanas utifrån sina förutsättningar för 
att nå de gemensamma verksamhetsmålen. Varje medarbetare ska kommuniceras sin roll i att nå 
verksamhetsmålen men även individuella utvecklingsmål i medarbetarsamtal. Samtal om den 
personliga utvecklingen ska ske mellan chef och medarbetare minst två gånger om året, i samband 
med planerings-/medarbetarsamtal och i samband med resultat-/lönesamtal.  
Arbetsplatsen ska utmärkas av medarbetare som är delaktiga, tar ansvar och aktivt medverkar till en 
effektiv och utvecklande, gemensam verksamhet samt en god arbetsmiljö. Grunden för allas 
delaktighet är den dagliga dialogen på arbetsplatsen. Denna ska kännetecknas av öppenhet och 
respekt.  
Medarbetare ska erbjudas utvecklingsmöjligheter för att aktivt kunna bidra till verksamhetens 
utveckling och effektivisering. Detta kan innebära exempelvis tekniska lösningar, fortbildnings- eller 
vidareutbildningsmöjligheter.  
Medarbetaren ska erbjudas marknadsmässiga och individuella anställnings- och lönevillkor. Villkoren 
ska stimulera till ökat engagemang och förbättringar av verksamhetens produktivitet, effektivitet, 
kvalitet och miljöpåverkan. Lönestrukturen ska stödja vår personalförsörjning. Lönen ska vara 
individuell och differentierad. Den ska avspegla den enskildes ansvar, kompetens, arbetsresultat och 
de krav som ställs på befattningen. Stiftelsen strävar inte efter att vara löneledande, det är inte lönen 
utan den stimulerande verksamheten och goda arbetsmiljön som gör att medarbetare väljer att söka 
sig till och stanna kvar hos oss.  

 
Hälsosam arbetsplats  
Arbetsgivaren och anställda ska verka för god arbetsmiljö med medarbetare som är delaktiga och 
som känner trygghet, arbetsglädje och öppenhet. Arbetsgivaren ska stimulera till ett engagerat 
arbetsmiljöarbete för förbättrad trivsel och effektivitet i våra verksamheter. Arbetsmiljöarbetet ska 
vara systematiskt och inriktas på förebyggande och hälsofrämjande insatser som leder till god hälsa. 



Flertalet medarbetare har möjlighet att genomföra delar av sitt arbete utomhus, även de som 
huvudsakligen har sin arbetsplats inomhus ska erbjudas vissa utedagar. Vi erbjuder friskvårdsbidrag 
för att bidra till medarbetarnas välbefinnande. Vi är anslutna till företagshälsovård för att identifiera 
risker och därigenom förebygga ohälsa, skador och olyckor på arbetsplatsen.  
Då eventuella problem eller olyckor uppkommer eller risker identifieras ska utvärdering ske 
skyndsamt och uppföljning samt åtgärder för förebyggande av upprepning. Rehabiliteringsarbetet 
ska kännetecknas av tidiga insatser och samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare.  

 
Mångfald och jämställdhet  
Mångfald och jämställdhet tillför arbetsplatsen ett mervärde och en beredskap inför framtida 
utmaningar samtidigt som det skapar en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och allas 
kompetens tas tillvara.  
Arbetsplatsen ska upplevas vara attraktiv och arbetsmiljön ska präglas av ett synsätt baserat på 
jämställdhet och mångfald. Vi ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering i alla former för att 
skapa en öppen och tillåtande arbetsplats. Alla ska ha lika grundläggande rättigheter och 
skyldigheter.  
Nya möjligheter ska skapas för att utveckla verksamheterna och öka mångfalden på arbetsplatsen. 
Om situationer uppstår eller risker identifieras ska vi snarast utveckla metoder för utvärdering, 
uppföljning samt åtgärder för förebyggande av upprepning.  

 
Kompetensförsörjning  
Stiftelsen ska vara en kvalitetsmedveten och flexibel organisation med ett tydligt varumärke. 
Arbetsgivaren ställer sig positiv till att ta emot praktikanter och studentmedarbetare. För att 
praktikperioden ska bli relevant och givande ska vi aktivt identifiera potentiella uppdragsområden 
där praktikanterna kan introduceras till arbetslivet och verksamheten. Praktikanter och 
studentmedarbetare tas emot utifrån efterfrågan och möjlighet, företrädesvis längre perioder.  

 
Ansvar  
VD har det främsta ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Verksamheten ska 
kännetecknas av ett verksamhetsanpassat, aktivt, stödjande och personligt ledarskap. VD samt alla 
verksamhetsansvariga med personalansvar ska känna till arbetsmiljölagstiftningen och de 
arbetsmiljöregler som gäller och ska aktivt ta del av information om systematiskt arbetsmiljöarbete.  
Medarbetaren ansvarar för att aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet och följa aktuella 
arbetsmiljöföreskrifter.  
På arbetsplatsen utses ett skyddsombud som särskilt tar hänsyn till medarbetares intressen i 
arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud utses av fackliga organisationer.  
Skyddsombudet ska regelmässigt medverka vid alla aktiviteter som rör det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och delges information som behövs för att kunna medverka effektivt. För 
Stiftelsen Skånska Landskap bör det finnas ett skyddsombud vid kontoret och ett vid Fulltofta 
Naturcentrum. Dessutom utses en brandskyddsansvarig vid kontoret och en vid Fulltofta 
Naturcentrum som tar särskild hänsyn till det systematiska brandskyddsarbetet och delger 
medarbetarna relevant information.  

 
Uppföljning  
Individuell uppföljning sker i medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare minst två gånger om 
året.  
Arbetsmiljöarbetet tas även upp två gånger per år vid ett personalmöte. Policyn ska revideras och 

uppdateras vid behov. 


