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Arbetsmiljöpolicy

 

Arbetsmiljöpolicy

AA Logis�ks vision är a� bli Sveriges bästa logis�kföretag. De�a innebär a� vi ska ha de nöjdaste Kunderna, den bästa Lönsamheten
och de nöjdaste Medarbetarna. (KLM)

De�a uppnår vi genom våra värderingar som vi kallar KAP – Kompetenta, Ansvarsfulla och Personliga.

AA Logis�ks övergripande mål för arbetsmiljöarbetet är a� minska antalet �llbud, olyckor och sjukdom genom a� arbeta ak�vt med
systema�skt och förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete.

Genom a� ak�vt arbeta med förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete kan arbetsskador förhindras, arbetsrelaterad sjukfrånvaro
minskas och företaget kan så �digt som möjligt arbeta ak�vt med rehabilitering.
Ansvaret eller uppgi�en för en säker arbetsmiljö kan delegeras från VD �ll chefer.

AA Logis�ks ansvar:

A� sträva e�er a� ständigt förbä�ra arbetsmiljön och skapa medvetenhet och trivsel hos alla anställda
A� arbeta förebyggande med a� fånga upp �diga signaler på stress och ohälsa genom RAK-samtal, medarbetarenkäter och
Skyddskommi�é, samt a� AA Logis�ks chefer löpande fångar upp signaler genom dialog med medarbetaren.
A� varje medarbetare får möjlighet a� ta frågor som inte kan tas med den närmaste chefen vidare �ll chefens chef eller
personalchef.
A� inte tolerera mobbning eller kränkande särbehandling i någon form. Alla anställda ska behandlas på e� respek�ullt sä�.
Om någon trots de�a utsä�s för kränkande behandling har chefer på alla nivåer i företaget e� ansvar a� omedelbart agera.
A� arbetsförhållanden – med hänsyn �ll verksamhetens natur – anpassas �ll den anställdes förutsä�ningar i både fysiskt och
psykiskt avseende
A� följa aktuell lags��ning och myndigheternas krav
A� inför varje varak�g förändring i verksamheten göra en riskbedömning och undersöka arbetsmiljöaspekterna
A� löpande arbeta med avvikelser uppkomna vid skyddsronder och uppföljning av dessa
A� utbilda ansvariga chefer i arbetsmiljöarbete
A� ansvariga chefer informerar de anställda om samordningsansvaret, arbetsmiljöpolicyn och aktuella ru�ner och
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet
A� involvera skyddsombud/arbetsmiljöombud och arbetstagare i förändringar
A� ständigt arbeta med SAM det Systema�ska arbetsmiljöarbetet

 

 

 

Arbetstagarens ansvar:

A� varje anställd visar e� personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö
A� varje anställd följer ru�ner och instruk�oner samt är uppmärksam på och rapportera in avvikelser och risker som kan
utgöra e� hot mot en god arbetsmiljö
A� följa aktuell lags��ning och myndigheternas krav
 

Policyn antagen 2013-03-19
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