Stockholm Exergis
arbetsmiljöpolicy
En säker och sund arbetsmiljö är en grundpelare för Stockholm Exergi
och ett tecken på företagets professionalism. Vi sätter rätten till en
säker och sund arbetsmiljö högst och jobbar hårt för att förhindra
olyckor och ohälsa i våra verksamhet. Detta leder till ökad trygghet
och trivsel och ett ökat engagemang hos alla som arbetar i våra
verksamheter, anställda såväl som entreprenörer och partners.
Målsättningen med arbetsmiljöarbetet är att
skapa en fysiskt, psykiskt, socialt och organisatoriskt säker och sund arbetsplats för våra medarbetare, interna såväl som externa. All verksamhet ska alltid ske under säkra arbetsförhållanden.
Vi är övertygade om att alla olyckor och ohälsa
kan förebyggas. Detta uppnås genom att arbeta
systematiskt och proaktivt mot företagets högt
ställda mål inom arbetsmiljöområdet.
Viktiga delar i arbetet är:

• Vi går aldrig förbi ett osäkert arbetsmoment
utan att ingripa.
• Återkommande arbetsmiljöutbildning genomförs för samtliga medarbetare, interna såväl
som externa.
• Stockholm Exergis organisation och ledningssystem uppfyller de krav som lagstiftning och
OHSAS 18001 ställer gällande arbetsmiljö.

• Samtliga medarbetare ska efterleva arbetsmiljöpolicyn och vara goda förebilder i
abetsmiljöarbetet.

• Vi visar omsorg för varandra genom att skapa
trygghet, tillit, rättvisa och respekt för individer
samt möjlighet till inflytande och medbestämmande.

• Säkerhet och arbetsmiljö utgör ett fundament
för vårt chefs- och ledarskap.

• All rehabilitering vid sjukdom hanteras i ett så
tidigt skede som möjligt.

• Risker analyseras i syfte att förebygga dem.
Verksamhet som medför hälsofara eller
olycksrisker trots riskminimerande åtgärder
påbörjas inte.

• Vi för en tydlig dialog och kommunikation med
samtliga intressenter om Stockholm Exergis
arbetsmiljökrav och arbetsmiljöarbete.
• I samtliga beslut som tas inom företaget ska
arbetsmiljö och säkerhet alltid prioriteras först.

• En säkerhetskultur där det förebyggande och
systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig • Genom medverkan och medansvar från alla
del i verksamheten samt är ett ansvar som delas
som arbetar hos oss skapar vi en arbetsplats
av samtliga, från ledning till enskild medarbetare.
utan olyckor och ohälsa.

