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Policy för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 

AkkaFRAKTs policy för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet beskriver de principer 

och värderingar som ligger till grund för hur vi bedriver vår verksamhet 

med hänsyn till risker och förbättringsmöjligheter kopplade till arbetsmiljö, 

hälsa och säkerhet.  

Vi har en sund utveckling av våra affärer där vi genom att verka för säker 

och utvecklande arbetsmiljö, skapar mervärde för våra kunder, delägare och 

andra intressenter. För att uppnå detta arbetar vi utifrån gällande lagar och 

andra krav samt tar hänsyn till våra intressenters behov och förväntningar.   

• För oss står våra medarbetarens, åkare (inkl åkares anställda) 
och våra kunders hälsa och säkerhet alltid i centrum och vi gör vårt 

yttersta för att uppnå säker och utvecklande arbetsmiljö.  

• Vi arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljö och säkerhet på 

våra och våra kunders arbetsplatser. 

• Arbetsmiljöhänsyn är en del i våra beslutsprocesser. 

• Vi strävar efter att vara föredömen i trafiken och aktivt medverkar 

till att förbättra trafiksäkerheten. 

• Våra arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta 

medarbetare och åkare som känner delaktighet och ansvar, vilket 

skapar förutsättningar till en sund och utvecklande arbetsmiljökultur. 

• Vi tar ansvar för trivsel och välbefinnande samt skapar möjligheter 

till inflytande och utveckling. 

• Vi arbetar ständigt med att undersöka och bedöma vilka risker som 

kan förekomma i verksamheten samt vidtar åtgärder för att komma 

till rätta med riskerna. Genom att minimera och poängtera risker 

kopplade till våra arbetsprocesser uppnår vi säkrare arbetsmiljö – 

både ur organisatoriska och sociala perspektivet. 

Vi agerar etiskt och konkurrerar på sunda villkor. Vårt nuvarande arbete, 

såväl som våra förebyggande insatser, styrs av vad som är tekniskt möjligt, 

ekonomiskt rimligt och motiverat av hänsyn till skydd av människor, miljö 

och trafiksäkerhet.  

Vi är en transportkoncern där ägare sitter bakom ratten – därför kan vi 

verkligen garantera att ”Vårt ord håller hela vägen”. 

Med Vi menas företagets anställda, delägare, delägares anställda och 

kontrakterade transportörer. 
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