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ARBETSMILJÖPOLICY 

 

 

 

Arbetsmiljö 

Vi inom Fraktkedjan arbetar för att arbetsmiljön skall vara säker, stimulerande och engagerande 

genom att systematiskt undersöka, förebygga, förbättra och följa upp verksamheten så att ohälsa 

och risken för skador minimeras.  

Lagar och andra krav är ett självklart åtagande i hela vår verksamhet. 

Vi vill ge medarbetarna möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling.  

 

Motverka diskriminering 

Vi skall aktivt eftersträva och främja att arbetskraften speglar samhällets mångfald i personalens 

sammansättning vid rekrytering. 

Vi inom Fraktkedjan motverkar all diskriminering av anställda och arbetssökande t.ex. på grund av 

hudfärg, etniskt ursprung, kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder eller religion.  

 

Droger och alkohol 

Inom Fraktkedjan skall vi verka för sunda alkoholvanor. Vid företagsanknutna aktiviteter skall 

risker för hälsan inte uppstå. Vi accepterar inte att man arbetar drog- eller alkoholpåverkad. 

 

Sexuella trakasserier/Kränkande särbehandling 

Vi inom Fraktkedjan verkar för ett vänligt och respekterande arbetsklimat vi accepterar inte någon 

form av kränkande särbehandling som tar sig uttryck i form av sexuella trakasserier eller 

kränkande, nedvärderande och negativa handlingar som riktas mot grupp eller person.  

 



 
 

  
G:\FRAKTKEDJAN VÄST LEDNINGSSYSTEM\Verksamhetsledning\Policys\Policy Arbetsmiljö ver 2.doc 

 

Jämställdhet 

Inom Fraktkedjan skall kvinnor och män ha lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran 

samt utveckling i arbetet. 

En medveten inriktning skall vara att eftersträva en utjämning av antalet män och kvinnor inom 

företaget och att ingen lönediskriminering skall ske. 

 

Jämställdhetsarbetets målsättning är: 

• Att alla människors resurser utvecklas och tas till vara. 

• Att kvinnor och män har samma löne- och arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. 

• Att kvinnor och män har samma möjligheter att kombinera arbets- och familjeliv. 

Fraktkedjan accepterar inte sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling. 

 

Etik inom Koncernen 

Vad som är rätt och fel är utgångspunkten för de gemensamma värderingarna inom Fraktkedjan, 

utifrån följande punkter skall vi inom Fraktkedjan agera: 

• Lagar och föreskrifter som berör vår verksamhet skall beaktas, belysas och följas. 

• Varje person är unik, vi respekterar varje individs integritet och lika värde.  

• Vi arbetar aktivt för jämställdhet samt motverkar all form av diskriminering och mobbing. 

• Vi uppträder som ett föredöme inom vår bransch genom ett ärligt och korrekt agerande, 

information om affärsförhållanden, kunders verksamhet och överenskommelser beaktas 

som affärshemligt. 

 

 

Ledningen har ansvaret för att policyn kommuniceras och efterlevs samt att vidta åtgärder då brott 

mot densamma uppmärksammas. 
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