Arbetsmiljöpolicy
Vår verksamhet ska präglas av hög kvalitet och standard på arbetsmiljön samtidigt som den
ska bedrivas under goda ekonomiska former.
Företaget ska vara en trygg arbetsplats. Det uppnår vi genom att respektera att vi är
varandras arbetsmiljö. Arbetsmiljö är hur vi har det runt oss och hur vi behandlar varandra.
På företaget ska råda ett professionellt, öppet, varmt och inkluderande arbetsklimat som
uppnås genom gott samarbete mellan samtliga medarbetare och genom god stämning ge
plats för olikheter samt att alla blir sedda och hörda.
Som arbetsgivare ska vi skydda våra anställda mot ohälsa, olycksfall, hot och våld och
arbetsmiljön ska vara god med hänsyn till det arbete vi utför. Vi jobbar kontinuerligt med att
identifiera och minska arbetsmiljörisker och möter de krav på verksamheten som ställs i
lagar och föreskrifter.
Vi arbetar för en arbetsmiljö som är så bra att varje medarbetare trivs och kan utvecklas i sitt
arbete. Samtliga medarbetare kan påverka sin egen arbetssituation. Kontinuerlig
information om arbetsmiljön gör att våra anställda besitter den kunskap som krävs för att
identifiera och eliminera eventuella faror som föreligger. På så vis skapar vi en trygg och
säker arbetsmiljö vilket är en förutsättning för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga hos
såväl kunder som de nya kvalificerade medarbetare vi vill rekrytera i framtiden.
Chefer och arbetsledare har ansvaret för arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor. I detta ansvar
ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt.
Skulle inte befogenheterna räcka till ska närmaste högre chef involveras.
Medarbetaransvaret är tydligt för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Var och en ska i det
dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö samt vara uppmärksam på
eventuella risker, faror eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. Det är
också varje medarbetares ansvar att följa de instruktioner och rutiner som finns avseende
arbetsmiljön.
I den dagliga verksamheten och när vi står inför förändringar har vi fokus på och överlägger
arbetsmiljö- och miljöfrågor. Vi undersöker risker och bedömer konsekvenser. Detta gör vi i
samverkan med de anställda och kan på så vis i möjligaste mån förebygga negativa effekter
och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

