
Arbetsmiljöpolicy

OHLSSONS AB ska tillhandahålla renhållning-, transport-, entreprenad-, recycling-, spol- och rörteknikstjänster
samt omhändertagande av avfall i vår farligt avfallsanläggning i en klass för sig, med en välmående och positiv
personal.

Vi åtar oss att:

Skapa en socialt, fysiskt och psykiskt god arbetsmiljö för alla medarbetare genom att förebygga risken för
arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa.
I alla avseenden uppfylla lagar, förordningar och övriga myndighetskrav kopplade till arbetsmiljöområdet. Vid
utformning av säkra lokaler skall lokala föreskrifter särskilt beaktas.
Följa upp sjukfrånvaro, personalomsättning och arbetsskadeutveckling för att vid behov kunna vidta nödvändiga
åtgärder för ökad säkerhet och trivsel på företaget.
Säkerställa att vårt systematiska arbetsmiljöarbete fungerar väl och att rutiner kopplade till detta arbete är kända
och integrerade i verksamheten.
Se till att ansvaret för arbetsmiljöarbetet är tydligt delegerat inom organisationen.
Alla medarbetare känner engagemang i företaget genom ansvarstagande och delaktighet i arbetet och att
kränkningar och särbehandlingar inte förekommer.
Ha samråd med medarbetarnas representanter
Vara nyktra och inte påverkade av alkohol och/eller narkotika (även vissa mediciner räknas in), och vid misstanke av
påverkad kollega anmäla detta omgående till närmsta ansvarig eller HR. 
Alla medarbetare följer instruktioner och föreskrifter. På så sätt kan arbetsmiljörisker kring handhavandet av fordon
och maskiner samt manuell hantering av restprodukter och avfall förebyggas.
Säkerställa att alla medarbetare är uppmärksamma på eventuella arbetsmiljörisker och rapporterar dessa till
ledning och skyddsombud.
Anställda med tillfälligt eller permanent behov, till följd av funktionshinder, skall erbjudas arbetsanpassning
och/eller rehabilitering för att kunna fortsätta sin anställning på företaget.
Behandla alla medarbetare likvärdigt och med respekt, hänsyn och uppskattning för individen oavsett kön, sexuell
läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder. All diskriminering eller kränkande
särbehandling skall anmälas till HR för utredning och åtgärd.
Aktivt arbeta för en jämställd arbetsplats där anställning, utvecklingsmöjligheter, utbildning, lön och befordring
erbjuds till den som är bäst personligt lämpad utifrån erfarenhet, kunskap och egenskap.
Så långt det går utforma arbete och arbetsplats så att det passar alla våra medarbetare oavsett kön och bakgrund.
Att ständigt förbättra vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
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