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Arbetsmiljtipolicy

Tillsammans ska vi i Harplinge Transport AB arbeta fOr en god arbetsmiljO. Vi har alla ett ansvar fOr

att uppnA detta.

Arbetsmilj6n i vAr verksamhet ska var sAdan att vi inte drabbas av ohiilsa eller kommer till skada p€r

grund av arbetet.

En god arbetsmilj6 bidrar till att vi trivs och m6r bra vilket i sin tur bidrar till att vi kan prestera pA ett
bra sdtt.

Vi accepterar ingen krdnkande s€irbehandling sAsom mobbning eller trakasserier pA vAr arbetsplats.

Vi bidrar till en god arbetsmilj<i genom:

att arbetsmilj6arbetet dr en naturlig del i allt vi gor och arbetsmiljOaspekter beaktas i alla

beslut som fattas och de aktiviteter som genomf6rs liksom vid f6rdndringar av verksamheten

att vi foljer fastslagna rutiner for vArt systematiska arbetsmilj6arbete och ddrmed
regelbundet f6ljer upp den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmilj6n

att vAra chefer, medarbetare och ev. skyddsombud har riitt kunskaper, kompetens, resurser
och befogenheter for att kunna verka fOr en bra och sdker arbetsmiljO

o att alla anst6llda fAr den introduktion och utbildning de behOver fdr att kunna arbeta sdkert

o att ansvar och befogenheter pA alla niv6er dir klart formulerade

. Oppenhet, dialog, delaktighet, respekt for varandra och personligt ansvar

o att vid behov ta hjalp av f6retagshdlsovArden eller annan extern expertis

o vArt rehabiliteringsarbete ska praglas av att vi agerar tidigt om n6gon drabbas av sjukdom
med milet att alla ska itervdrnda i arbete

o att vi foljer aktuell arbetsmilj6lagstiftning och arbetar med stdindiga forbdttringar av
arbetsmilj0n

o att motverka och forebygga sexuella trakasserier (se mer nedan)

Hdir f6ljer en definition av sexuella trakasserier:

Ovdlkomna forslag eller krav pA sexuella tj6nster
OOnskad fysisk kontakt
Ovilkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende
k6nsord, pornografiska bilder och nedsattande skdmt om det k6n du tillhOr.

Vart kan du vdnda dig?

Tilldin ntirmaste chef
Till ditt skyddsombud pA arbetsplatsen
Tillfacket
Via en anmalan till Diskrimineringsombudsmannen
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Hdr kan du ldsa mer:

sexuella-trakasserier/
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httos://www.do.se/om-diskriminerins/' vad-ar-diskriminerins/trakasserier-och-


