
 

 

ARBETSMILJÖPOLICY 

 

Widéns ska bidra till en hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt.  

Med tydliga mål och höga ambitioner i verksamheten ska vi minimera vårt miljö- och 

klimatavtryck på planeten, främja våra medarbetares hälsa och välmående samt 

trafikoptimera och samverka med olika aktörer för att skapa effektiva samt cirkulära 

system som gynnar helheten och kvalitén. 

 

Vi tar ansvar för arbetsmiljön genom att vi: 

 

▪ Vi präglas av ett riskbaserat tänkande och arbetar för att förebygga ohälsa och 

olyckor. 

▪ Vi tillser att lagar och regler efterlevs. 

▪ Vi rapporterar, dokumenterar och följer upp olyckor, tillbud och incidenter. 

▪ Vi har nolltolerans gällande alkohol- och drogpåverkan på arbetstid och jobbar 

systematiskt med dessa frågor. 

▪ Vi är ett föredöme i trafiken och bidrar till en säker trafikmiljö. 

 

• Vi har en egen utbildningsansvarig som tillser att alla medarbetare får god 

introduktion, utbildning och information för att kunna utföra sitt arbete på ett 

säkert sätt. 

 

• Vi arbetar förebyggande genom att erbjuda våra medarbetare ett generöst 

friskvårdsbidrag samt hälsoprofilbedömning genom avtal med olika lokala 

aktörer. 

• Vi har avtal med ackrediterad företagshälsovård som innebär erbjudande om 

regelbundna hälsoundersökningar varannat år. 

 

• Med framtagandet av en egen app ”Widéns appen” har vi säkerställt systematiskt 

arbete för att öka rapportering gällande kränkande särbehandling, tillbud, 

visselblåsarfunktion. Vi har medarbetarundersökningar via den samt en 

regelbunden återkoppling avseende hur medarbetarna mår. 

 



• Vi erbjuder chefer och ledare stöd och kompetensutveckling. 

• Vi har ett långsiktigt perspektiv på personalfrågor såsom rekrytering, schema, 

ledigheter m.m. 

• Vi jobbar utifrån att varje anställd har ett eget ansvar för sin hälsa och miljö i det 

dagliga arbetet. Vi är alla varandras arbetsmiljö och det innebär att alla bär ett 

ansvar för dessa frågor. Ytter ansvarig för dessa frågor är VD.  

• Vi arbetar och tar beslut genom principen ”alla människors lika värden” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag som anställd har tagit del av företagets policy enligt ovan och godkänner den i sin helhet: 
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