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ARBETSMILJÖ 

Kontext/introduktion 

Vi ska bedriva vår verksamhet på ett sätt som befrämjar hälsa och säkerhet för våra 
anställda, leverantörer och besökare. Vi försöker ständigt förbättra praxis och metoder för 
hur vi arbetar med arbetsmiljön genom att sätta upp, granska och uppdatera arbetsmiljömål 
och genom ett nära samarbete mellan ledningen, anställda och fackföreningar, när det är 
tillämpligt. 

Vi strävar efter att garantera säkerhet när det gäller arbetsförhållanden, utrustning och 
arbetsplatser. Vi kommer att fortsätta uppmuntra medarbetare att involvera sig i och ta 
ansvar för att identifiera, förebygga och eliminera faror och skaderisker.  
 
Vi åtar oss att: 
 

 Införliva medvetenhet om arbetsmiljön i alla aspekter av hur vi bedriver vår 
verksamhet 

 

 Bedriva verksamheten på ett sätt som gör att vi uppfyller alla tillämpliga 
arbetsmiljölagar och -föreskrifter 

 

 Identifiera och utvärdera potentiella skaderisker och vidta lämpliga åtgärder för att 
eliminera och kontrollera dessa risker 

 

 Genom engagemang och ingripande från medarbetare fastställa, kommunicera och 
verkställa arbetsplatsspecifika regler och säkra arbetssätt 

 

 Främja och utveckla säkert beteende, medvetenhet, ledarskap och ansvar hos våra 
medarbetare vad gäller hälsa och säkerhet genom att involvera dem i ständigt 
pågående förbättringsprocesser 

 

 Mäta våra prestationer inom hälsa och säkerhet enligt etablerade standarder och 
kommunicera resultaten till våra anställda 

 

 Utföra oberoende arbetsmiljögranskningar för att bekräfta att våra metoder uppfyller 
målsättningarna, lagstiftningen och principerna för en sund verksamhet, och 
rapportera till styrelsen om arbetsmiljöstatusen för vår verksamhet. 

 

 Våra anställda ska vara delaktiga i detta arbete, och vi har alla ett ansvar för att 
denna policy implementeras. Den lokala ledningen har befogenhet att begränsa 
verksamheten för att förhindra allvarlig negativ inverkan på arbetsmiljön, och alla 
anställda har rätten att vägra utföra uppgifter som anses vara osäkra och att ingripa 
för att förhindra att andra utför uppgifter som kan äventyra deras egen eller andras 
säkerhet. Ingen diskriminering och inga repressalier får förekomma som resultat av 
att ha utnyttjat rättigheterna i policyn. 


