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Arbetsmiljöpolicy 

Bakgrund och syfte 

I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) och som en del av Sandberg & Sons 

systematiska miljöledningsarbete har organisationen utformat företagets arbetsmiljöpolicy, 

vilken syftar säkerställa en tillfredsställande arbetsmiljö, där ohälsa och olycksfall förebyggs. 

 

Riktlinjer 

Sandberg & Son har en stark säkerhetskultur och vår ambition är att vara ett föredöme i 

branschen och bland de främsta gällande såväl arbetsmiljö och säkerhet, som kvalitet och miljö. 

Organisationen arbetar regelmässigt och konsekvent enligt etablerade arbetssätt, med en 

salutogen inriktning för att skapa skadefria och hälsofrämjande arbetsplatser. 

  

Vår arbetsmiljöpolicy är att ingen medarbetare skall utsättas för fara eller ohälsa i sitt arbete. 

Föresatsen är att alla skall må bra och känna sig trygga på jobbet, varför policyn just riktar sig till 

att förbättra såväl våra medarbetares arbetsrelaterade, som personliga hälsa. Detta innebär att: 

- Vi följer de föreskrifter och normer som gäller. 

- Vi bevakar och följer upp vår arbetsmiljö för att minimera nya risker och ständigt 

förbättra verksamheten genom aktiv målstyrning. 

- Vi informerar och utbildar all vår personal, för att alla kunduppdrag och projekt skall bli 

så skadefria som möjligt. 

- Vi har en utbildningsplan som säkerställer hög och rätt kompetens hos all vår personal. 

- Vi arbetar för en trivsam och utvecklande arbetsmiljö. 

- Alla medarbetare är engagerade och tar personligt ansvar i samtliga moment för både 

säkerhet, hälsa och miljö i sitt dagliga arbete. 

- Alla medarbetare följer beslutade rutiner och givna instruktioner kring arbetsmiljön. 

- Alla medarbetare är uppmärksamma på och rapporterar eventuella nya risker och hot i 

verksamheten mot en god arbetsmiljö. 

- Inför större projekt och kunduppdrag undersöks alltid arbetsmiljöaspekterna innan 

åtgärder vidtas, för att så långt som det är rimligt, förebygga negativa effekter och 

minimera risker.  

 


