Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att våra medarbetare inte drabbas av ohälsa eller kommer till
skada på grund av arbetet. I det dagliga arbetet finns människor och tunga maskiner i rörelse, det är förknippat
med stora risker för olyckor som i kan leda till personskador.
Vi på Svensk Markentreprenad arbetar för att förebygga skador och olyckor så att alla våra medarbetare
kommer hem hela på kvällen.
Våra medarbetare ska trivas på jobbet och känna att de utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Vi ska
vara en attraktiv arbetsgivare med goda förutsättningar till personlig utveckling.
Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en
öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.
Genom vårt ledningssystem Arbetsmiljöarbete säkrar vi att Arbetsmiljöpolicyn följs och att förbättra vår
arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. Det säkrar även att vi lever upp till den lagstiftning och
andra bindande krav som finns på arbetsmiljöområdet och att vi årligen följer upp vårt systematiska
arbetsmiljöarbete för att ständigt förbättra arbetsmiljöledning och arbetsmiljöprestanda.

På våra arbetsplatser innebär det att:
•

arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud,

•

chefer och arbetsledare ska ha rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna
verka för en bra och säker arbetsmiljö,

•

varje medarbetare får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert,

•

varje medarbetare visar ett personligt ansvar för hälsa och miljö, för sig själv och sina arbetskamrater,
genom att följa instruktioner och föreskrifter samt vara uppmärksam på risker och faror,

•

alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att förebyggande åtgärder kan vidtas,

•

regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer vi såväl vår fysiska som vår
organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en
säker och trygg arbetsplats.
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