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WORLD’S CHILDREN’S PRIZE FOUNDATION 

 

Arbetsmiljöpolicy 

World’s Children’s Prize Foundation eftersträvar en god och trygg arbetsmiljö och en 
positiv och öppen kultur på arbetsplatsen. Målsättningen med WCPFs arbetsmiljöarbete 
är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla 
medarbetare.  

WCPFs arbetsmiljöpolicy bygger på rådande lagstiftning i enlighet med 
Arbetsmiljölagen. Det yttersta ansvaret för att skapa en god och hälsosam arbetsmiljö 
återfinns hos verksamhetschef (VD) genom medverkan och delaktighet från 
medarbetarna. 

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje 
medarbetare inom WCPF ska därför ges förutsättningar att: 

• Känna till verksamhetens mål och vision  

• Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet  

• Påverka sin egen arbetssituation  

• Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs  

• Utveckla sin kompetens  

• Ta ansvar för sin egen hälsa  

• Möjlighet till återhämtning efter arbetstoppar 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren skall bedriva ett systematiskt 
miljöarbete. WCPF är skyldigt att fortlöpande undersöka arbetsmiljöförhållanden och 
att göra en bedömning av eventuella risker för fysisk eller psykisk ohälsa. 



Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret i detta sammanhang. 

Om och när fall av ohälsa (ohälsosam stress, förslitning, sjukdom, belastning, olycksfall) 
eller andra allvarliga tillbud i arbetet inträffar, skall orsakerna utredas och 
dokumenteras. Om risker för ohälsa bedöms vara betydande skall en handlingsplan 
utformas och genomföras systematiskt med återkommande uppföljning. 

WCPFs arbetsmiljöarbete 

WCPF inriktar sig framför allt på tre områden vad avser arbetsmiljöåtgärder: 

1. Främjande/förebyggande – innan något hänt  

2. Rådgivande – då något är på väg att hända 

3. Behandlande – då något hänt 

1. Främjande/förebyggande 

Exempel på åtgärder:  

På organisationsnivå: 

• Medarbetarna ges kontinuerligt stöd, vägledning och utbildning för att 
genomföra arbetet på ett så bra sätt som möjligt, med hänsyn till den individuella 
medarbetarens förutsättningar. 

• Aktiviteter som stimulerar medarbetarnas självständighet och 
utvecklingsmöjligheter i öppen och transparent dialog med chef (VD). 

• Främja en transparent ledarskapskultur med fokus både på produktion, trivsel 
och på medarbetare – som individer och som grupp. 

• Successiv förbättring av det systematiska arbetsmiljöarbetet med regelbunden 
uppföljning och utvärdering. 

• Uppföljning och analys vid fall av återkommande sjukfrånvaro hos medarbetarna. 

• Utbildning i arbetsmiljöfrågor av såväl chefer som medarbetare  

• Möjlighet till informella möten (fikapaus etc.) för främjande av gemenskap och 
gruppdynamik på arbetsplatsen.  

 

På individnivå:  

• Stimulerande arbetsuppgifter  

• Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter  

• Möjlighet till motion och friskvård  

• Möjlighet till rådgivning och besök av ergonom 

• Dialog kring upplevd arbetsmiljö och hälsa vid årliga utvecklingssamtal med chef 
(VD). 



 

2. Rådgivning 

Kan äga rum vid:  

• Personalproblem  

• ergonomisk utformning av arbetsplats  

• avtals- och lagfrågor  

• kontakter med myndigheter inom arbetsmiljöområdet 

 

3. Behandling 

Medarbetare som har upplevd arbetsrelaterad ohälsa och/eller varit sjukskriven har 
rätt till behandling och uppföljning. Vid uppkommen fråga kring generella 
arbetsmiljöproblem eller risker ska handlingsplan utformas och genomföras snarast. 

Exempel på åtgärder är:  

• Rehabiliteringsutredningar, förslag till åtgärder och genomförande  

• Analyser av arbetsmiljöproblem och förslag till lösningar  

• Åtgärder med anledning av tillbud eller inträffade arbetsskador eller ohälsa. 

 

 


