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ARBETSMILJÖ  
 

Vi är alla varandras arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är grunden till ett hållbart arbetsliv där människor 
utvecklas och bidrar. Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas 
av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbete. Att de trivs, kan utvecklas både yrkesmässigt och som 

individer. Att vi ska föregå med gott exempel i trafiken, visa hänsyn och ha rätt attityd som grundas av 
säkerhetstänkande, miljömedvetenhet, omtanke och samarbete med medtrafikanter 

På vår arbetsplats innebär det: 

- Arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del i allt vi gör. 
- Att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert 

och hälsosamt. 
- Att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer. 
- Att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete 
- Att säkerhetsställa att arbetsmiljön inte utsätter arbetstagare för ohälsa eller olycksfall och 

som är tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den verksamhet som råder i 
företaget. 

- Att upprätthålla en god arbetsmiljö då detta är ett konkurrensmedel som befrämjar både 
företaget samt våra medarbetare. 

- Att arbetsförhållandena skall, så långt det är möjligt och rimligt, anpassas till 
medarbetarnas förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.  

- Medarbetaren skall, så långt det är möjligt och rimligt ges möjlighet att medverka i 
utformningen av sin egen arbetssituation 

- Att ständigt förbättra arbetsmiljön och därmed skapa stimulans och trivsel för 
medarbetarna. Detta för att förhindra arbetsskador minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 
så tidigt som möjligt arbeta med rehabilitering.  

Att trafiksäkerhet ingår som en naturlig del i vår arbetsmiljö, vilket konkret innebär att varje anställd i tjänst 
skall före gå med gott exempel genom att: 

1. Hålla givna hastighetsbegränsningar och respektera gällande trafikregler. 
2. Använda Bilbälte 
3. Vara nykter- och drogfri (se företagets alkohol- och drogpolicy) 
4. Försäkra sig om att fordon är trafiksäkert och nödvändig trafiksäkerhetsutrustning. 
5. Omgående rapportera skador/felaktigheter på fordon till arbetsledning. 

(se trafiksäkerhetspolicy) 

 

 

 

 


