
Arbetsmiljöpolicy   Utgåva 3            

Process/funktion/område Arbetsmiljöarbete                              

Dokumentet är elektroniskt lagrat. Säkerställ att gällande utgåva används vid utskrivet dokument. 
Filnamn: H:\Ledning\Styrande dokument\Policy\Arbetsmiljöpolicy 2020-06-12.docx 
Upprättat av: Nina Sund Sparat senast: 2020-06-23 Sparad av: Michaela Wallinder Sida 1 av 1 

    

 

 

 

 

 

Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att alla medarbetare ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter utan att riskera sin egen, kollegors eller omgivningens säkerhet och hälsa. Vi 

jobbar systematiskt för att minska de olycks- och sjukdomsrisker som ändå finns på vår 

arbetsplats och säkerheten är ett prioriterat område i alla arbetsuppgifter och arbetsmoment. 

Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och vi vill uppnå en stimulerande miljö där alla trivs 

och har möjlighet till både yrkesmässig och individuell utveckling som främjar en hälsosam 

arbetsmiljö. 

Vår kultur ska präglas av öppenhet där alla individer behandlas jämlikt och med respekt. Vi 

har nolltolerans för all form av mobbning/trakasserier eller diskriminering på grund av kön, 

könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet och religion eller annan 

trosuppfattning.   

Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete 

och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt 

som fysiskt. 

För oss på CW Lundberg innebär det: 

• att chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och 

befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö, 

• att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta 

säkert och hälsosamt och förstå sitt eget ansvar för sin egen och sina kollegors 

säkerhet 

• att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och 

skyddsombud, 

• att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer 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, 

• att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta 

åtgärder och ständigt förbättra vår arbetsmiljö, 

• att vi i vår skyddskommitté regelbundet följer upp och planerar vårt arbetsmiljöarbete 

så att det förebygger ohälsa, 

• att vi årligen följer upp vårt arbetsmiljöarbete för att säkerställa att det bedrivs i 

enlighet med föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 

 

Thomas Lundberg, VD 

 

 

 

 

 


