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EkoLek barnomsorg AB, skall verka för en god arbetsmiljö samt vara en säker och attraktiv arbetsplats: 

Hos oss är engagemang och ansvar exempel på viktiga faktorer som främjar goda arbetsförhållanden i vår 

verksamhet. 

För att uppnå detta skall vi: 

• Förvissa oss om att all personal är förtrogen med denna policy och är delaktiga i att skapa en god och 
trivsam arbetsmiljö. 

• Inte acceptera någon form av kränkande särbehandling. Se rutin 

• Hålla oss ajour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet, samt se till att dessa 
efterlevs.  

• Se till att arbetet skall vara utvecklande för alla på arbetsplatsen genom att erbjuda en jämställd, säker 
och stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling, medinflytande och påverkan av 
arbetsmiljön.  

• Alltid utgå ifrån samarbete och att synpunkter från all personal, barn och föräldrar tas tillvara och 
behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna, så att tillbud, olycksfall och arbetsskador 

undviks.  

• Förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar så att sjukfrånvaron hålls låg. 

• Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika upprepande. 

• Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet verka för ökad säkerhet och att vara en trygg 
arbetsplats. 

• Vara en drog- och rökfri arbetsplats.   

• Regelbundet följa upp att alla har kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna leva upp till sitt 
individuella ansvar för arbetsmiljön.  

• På regelbundna möten med personal och ledning behandla verksamheten i sin helhet inkl. arbetsmiljö. 

Arbetet med den psykosociala miljön 

För ett gott arbetsklimat är det nödvändigt att all personal på EkoLek har ett stort engagemang och en stark och 

ärlig vilja att bidra till verksamhetens förändringsarbete och utveckling. För att få och bevara en god 
arbetssituation med känsla av glädje och samhörighet och för att förebygga missförstånd är alla till lika stor del 

ansvariga.  

Följande gäller: 

• Var och en värnar om en god arbetsmiljö.  

• Alla anställda ansvarar för att fokusera på arbetsuppgifter och verksamhetens behov. 

• Om någon oklarhet eller missnöje uppstår tas detta mellan berörda i första hand i andra hand med 
ledning för att undvika missförstånd/konflikter. 

• 24-timmars-regeln (d.v.s. om missnöje alt. något man stör sig på sker, har man 24 timmar på sig att ta 
upp det med berörd part alternativt välja att släppa det – men då inte heller älta det.) 

• Vi värnar om ett öppet klimat.  

• Vi pratar med och inte om varandra.  
 

Med gemensamma aktiviteter stärker vi känslan av samhörighet. 


