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Frippes åkeris vision är att vara en attraktiv arbetsplats genom att skapa en arbetsmiljö som främjar varje medarbetares hälsa 

och där ingen ska skadas på arbetet.  

                  Arbetsmiljö policy  

Vara en kreativ arbetsplats som ger alla anställda möjligheter till variation och utveckling i arbetet. 

Vi strävar efter att de anställda ska kunna vara med och påverka på sin arbetsplats och arbetar 

medvetet för att skapa bra trivsel och gemenskap. 

Vi har en positiv inställning till kompetensutveckling för våra medarbetare, detta fastställs genom att 

alla anställda genomför YKB vid 1 tillfälle/ år. Kompetens och arbetsuppgifter ska matcha varandra 

så att alla medarbetare känner stimulans på arbetet. Vi strävar efter att fördela arbetsuppgifterna så 

att ingen behöver utsättas för hög stressbelastning samt kan följa kör och vilotider utan problem.   

Anpassa arbetsförhållandena, så långt det är möjligt och rimligt, till varje medarbetares för 

utsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.  

Ständigt förbättra arbetsmiljön och främja god hälsa hos varje medarbetare. Detta förebygger 

arbetsskador och arbetssjukdomar och minskar arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Åtgärder som 

förbättrar arbetsmiljöprestanda ger positiva effekter både för den enskilda och för företaget.  

Våra chefer och ledare ska ha ett gott ledarskap och samarbete som grund för en arbetsmiljö som 

är säker, trivsam och utvecklande. Uppgiften att se till att arbetsmiljön är hälsofrämjande och säker 

kan vid behov delegeras från vd till chefer och arbetsledare under beaktande av de förutsättningar 

som gäller för delegering.  

Medarbetaren ska vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter och därmed aktivt bidra till en 

god arbetsmiljö. Det är varje medarbetares ansvar att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan 

att också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker som kan utgöra ett hot mot 

en god arbetsmiljö. Medarbetaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.  
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                        Trafiksäkerhetspolicy 

Frippes åkeri påverkar trafiksituationen i vårt land. Vi ser det därför som vårt ansvar att vara 

föredömen i trafiken. Vi har för avsikt att aktivt verka så att företagets verksamhet bedrivs med hög 

säkerhet och undvikande av onödiga risker. 

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget: 

- Alltid använder säkerhetsbälte 

- Håller avstånd till framförvarande 

- Strävar efter effektivare körning med hänsyn till drift, bränsleförbrukning och miljö. 

- Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna 

- Respekterar kör- och vilotidsregler 

- Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering 

- Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt 

- Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner samt undviker att köra då vi är trötta 

- Håller fordonen i ett trafiksäkert skick 

- Strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess 

innebörd   

 

                      Alkohol och drogpolicy 
 

Målet med policyn är att anställda vid Frippes åkeri inte ska vara eller behöva bli beroende 

av alkohol och inte heller skada företaget genom att uppträda på ett berusat eller 

okontrollerat sätt. 

            Vårt förhållningssätt är: 

- Missbruksproblem angår oss alla. Det är ansvarslöst att inte reagera om någon anställd 

visar tecken på missbruk. 

- Det är inte tillåtet att vara alkohol- eller drogpåverkad i arbetet 

- Vår narkotikapolicy innebär att all icke medicinsk narkotikaanvändning är förbjuden för alla 

anställda. 

- Målet med policyn är att företaget ska arbeta för en narkotikafri arbetsplats och ett 

narkotikafritt samhälle. 

- Chefen har av säkerhetsskäl skyldighet att på ett ansvarsfullt sätt avvisa en drogpåverkad 

anställd från arbetsplatsen. 

- Det är chefens ansvar att omedelbart inleda samtal med den berörde medarbetaren för att 

fastställa behovet av olika stödåtgärder. 
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