Kvalitets- och Miljöpolicy
Företaget bedriver transportverksamhet i Sverige och skall vid varje
tillfälle med utgångspunkt från kundens krav, företagets tillgängliga
resurser och förutsättningar arbeta för att erbjuda marknaden kvalitativa
och miljöeffektiva tjänster/leveranser.
Varje tjänst/leverans skall vara en rekommendation för kommande
affärer.
Vi skall arbeta för att ständigt förbättra verksamheten ur kvalitets- och
miljösynpunkt samt förebygga föroreningar och följa tillämpbar
lagstiftning, andra samhällskrav och kundernas krav.
Vårt arbete är inriktat på att inom ramen för företagets ledningssystem
samt som en del av företagets övergripande långsiktiga mål uppnå
ställda kvalitets- och miljömål.
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Trafiksäkerhetspolicy
Närkefrakt ska erbjuda och arbeta för en verksamhet med varaktigt hög
trafiksäkerhet. Förare, medtrafikanter, kunder m.fl. skall uppleva
säkerhet och trygghet genom Närkefrakts agerande.

Vi ska aktivt bidra till att öka trafiksäkerheten genom att:


Företagsledning, transportplanering, transportörer och förare
skapar förutsättningar och tar ett aktivt ansvar för att uppdragen
utförs så trafiksäkert som möjligt.



Följa gällande lagar för arbets-, kör- och vilotider.



Inte acceptera användande av alkohol eller droger under
arbetsutövning.



Arbeta förebyggande genom att tillhandahålla information och
erbjuda relevant utbildning till delägare, förare och personal.



Vi skall inte prata i mobiltelefon eller använda annan
kommunikationsutrustning under körning. Det är viktigt att tänka på
att allt som tar blick och tanke från trafiken, om det så bara rör sig
om någon enstaka sekund, inverkar negativt på körningen.



Vi skall alla köra riskmedvetet och anpassa körsättet efter väglag
och omgivning.



Ej acceptera villkor i kunduppdrag som kan riskera att
trafiksäkerheten åsidosätts.



Tillbud, skador och olyckor ska behandlas och utredas utan
dröjsmål och låta de erfarenheter dessa ger oss bidra till ständiga
förbättringar i vårt trafiksäkerhetsarbete.
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Arbetsmiljöpolicy
Vår målsättning är att verksamheten inte får förorsaka olyckor eller
skador fysiskt och psykiskt på människor, anläggningar eller den yttre
miljön.
Gällande lagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall följas.
Ansvaret för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ligger hos
företagsledningen. Instruktioner från företagsledningen skall följas av de
anställda, de har även ett eget ansvar att till företagsledningen
rapportera eventuella risker och andra felaktigheter som kan
förändra arbetsmiljöns negativt.
En övergripande målsättning är att samtliga i företaget skall trivas och att
de får den utbildning som för arbetet erfordras och att samarbetet mellan
företagsledning, anställda och kollegor emellan är så positivt som möjligt.
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