Arbetsmiljöpolicy
En bra arbetsmiljö handlar inte bara om en riskfri arbetsplats utan även om att alla medarbetare
skall trivas och utvecklas i sitt arbete. Ett öppet klimat och en öppen dialog med samtliga
medarbetare skapar förutsättningar för god hälsa och arbetsglädje. Det är vår övertygelse att vi
genom förebyggande insatser bäst skapar förutsättningar för en arbetsmiljö fri från kränkande
särbehandlingar, diskriminering samt mobbning.
Varje anställd skall ta ett personligt ansvar för arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Det ankommer
var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam och
genast rapportera eventuella risker och hot som påverkar arbetsmiljön.
OBK Sverige AB kommer alltid sträva efter att personalen trivs och utvecklas, på detta sätt
skapar vi ett gemensamt effektivt och konkurrenskraftigt företag.
På vår arbetsplats innebär det att:
• arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör,
• arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud,
• alla anställda skall få erforderlig information, instruktion och utbildning i skydds- och
arbetsmiljöfrågor,
• förebygga förslitningsskador, olyckor och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av
bra verktyg, maskinell utrustning och andra hjälpmedel,
• regelbundna hälsoundersökning genomförs hos avtalad företagshälsovård,
• 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,
• alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder,
• arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp,
• vi lever upp till den lagstiftning och andra krav som finns på arbetsmiljöområdet samt att
vi når våra arbetsmiljömål,
• vi årligen följer upp i syfte att förbättra vårt systematiska arbetsmiljöarbete,
• vi tillsammans skapar en bra gemenskap och trivsel inom bolaget.
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