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Arbetsmiljöpolicy 

 

Vi ska leverera och montera säkra ställningar på ett säkert sätt och ingen ska behöva drabbas av 

ohälsa på grund av brister i arbetsmiljön. Detta innebär att gällande lagar, föreskrifter och andra krav 

ska följas och att arbetsmiljön ska utformas på ett säkert sätt vilket även kräver engagemang från 

varje anställd i det dagliga arbetet. 

 

För oss innebär det att arbeta efter följande riktlinjer: 

 Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog. 

 Ingen form av trakasserier accepteras. 

 Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och 

behandlas i direkt anslutning till de övriga vardagliga frågorna. Detta ska främst ske 

genom daglig kontakt och de obligatoriska veckomötena. 

 Arbetsmiljörisker ska alltid rapporteras oavsett om de berör vår organisations 

arbetsmiljö eller någon annans. 

 Vi ska, fortlöpande, granska organisationens arbetsmiljöarbete så att ständig 

förbättring kan ske. 

 Förebyggande arbetsmiljöarbete är mycket viktigt och ska ske i nära samarbete 

mellan ledningen, skyddsorganisationen, de anställda och företagshälsovården för att 

förebygga skada och ohälsa. 

 Personlig skyddsutrustning ska alltid finnas tillgänglig och användas. 

 Arbetsmiljö ska beaktas vid inköp av fordon, maskiner, arbetsutrustning och vid hyra 

av arbetskraft. 

 Alla i organisationen ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för sina 

arbetsuppgifter. 

 Vi ska aktivt verka för en drogfri arbetsmiljö. 
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Kvalitetspolicy 

 

Vi ska leverera ställningar och sammanhängande tjänster av sådan kvalitet att de tillgodoser de krav 

och villkor som överenskommits med vår kund. Genom att bedriva en verksamhet med ständiga 

förbättringar stärker vi vårt förtroende för bolaget. Vår organisation skall ha korta beslutsvägar och 

engagerade medarbetare som tar ansvar för sina åtaganden. Varje uppdrag skall ge en nöjd kund 

som med förtroende återkommer med nya uppdrag. 

 

Detta innebär: 

 Ett väl anpassat kvalitetssystem som är förankrat hos och förstått av alla i 
organisationen. 

 Att ständigt förbättra ledningssystemet och se över målen. 
 Att ledningen skapar resurser för att vidmakthålla kvalitetspolicyns tillämpning och 

att den följs i företaget. 
 

 

Miljöpolicy 

 

Vår ambition är att ständigt minska vår miljöpåverkan för att främja en hållbar utveckling. 

Målsättningen är inte enbart att uppfylla myndigheternas krav, utan att gå ett steg längre, där det är 

tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Detta åstadkommer vi genom att: 

 

 Välja processer som är skonsamma mot miljön. 

 Involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljöarbete. 

 Informera om vår verksamhets miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt. 

 Arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra fastställda miljömål. 

 Minimera påverkan och föroreningar från transporter genom en effektiv planering samt att 
välja miljöanpassade fordon. 

 


