
Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy uttrycker våra grundläggande värderingar och utgör basen för vårt
arbetsmiljöarbete.

Vårt mål är att bygga upp ett varaktigt affärssamarbete, grundat på kvalitet, ärlighet, ömsesidigt
förtroende och bra samarbete.

Vi arbetar med ständig förbättring avseende vår arbetsplats och dess säkerhet. Det är allas ansvar att
påpeka brister och förbättringsförslag som kan öka säkerheten på arbetsplatsen.

Tillsammans ska vi på LEDEB AB:

LEDEB's arbetsmiljöpolicy är att vara framåtgående företag/arbetsplats med möjligheter till att yttra
sig och komma med de bästa förslagen för att våra medarbetare ska kunna trivas på sitt arbete. Vi
strävar efter att skapa trivsel och gemenskap och att våra medarbetare kommer till sitt jobb med
stolthet. Det är viktigt för LEDEB att personalen har rätt och kontinuerligt uppdaterat kompetens för
att kunna möta våra kundens behov och krav, men också för personalens ergonomiska arbetssätt,
självsäkerhet och inte minst yrkesstolthet.

Vår arbetsmiljöpolicy uttrycker våra grundläggande värderingar och utgör basen för vårt
arbetsmiljöarbete.

Vårt mål är att bygga upp ett varaktigt samarbete med vår personal och andra aktörer som arbetar på
uppdrag utav oss.

Vår arbetsplats präglas av jämställdhet, respekt för varandra, säkerhet, trivsel, trygghet, ärlighet,
öppenhet och ömsesidigt förtroende.

Våra medarbetare ska inte drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete och de ska känna en stolthet över
det arbete som de utför hos LEDEB!

Vi har nolltolerans när det gäller:

● Alkoholnyttjande och drognyttjande under arbetstid gäller alla icke föreskrivna medicinska
narkotiska preparat

● Alla former av diskriminering och kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier
● För att säkerställa en trygg, säker och stimulerande arbetsplats arbetar vi i samverkan med

våra arbetstagare/ arbetstagar-representanter med att eliminera faror och minska
arbetsmiljörisker;

● Vi arbetar systematiskt med vårt arbetsmiljöarbete med stöd av vårt
arbetsmiljöledningssystem ISO 45001

● Vi uppmärksammar och åtgärdar risker i det dagliga arbetet
● Vi har kontroll på bindande krav (arbetsmiljöregler och andra tillämpliga krav) som vi

omfattas av och vi följer återkommande upp att dessa krav efterlevs
● Vi säkerställer att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutat genom bra rutiner och tydlighet vid

fördelning av arbetsmiljöuppgifter



● Vi följer regelbundet upp att alla har nödvändiga kunskaper, resurser och befogenheter för att
kunna utföra sina arbetsuppgifter

● Alla ska ha likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling. Det är behoven i verksamheten
som avgör vem som ska få utbilda sig.

● Vi undersöker (riskbedömer) arbetsmiljön med hjälp av checklistor i syfte att förebygga
skador och ohälsa

● Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika att orsakerna bakom dessa upprepas
● Våra arbetsledare besöker regelbundet arbetsplatser där de diskuterar arbetsmiljöfrågor, tittar

på ergonomi, städteknik, material mm.
● Vi uppmuntrar alla medarbetare att vara en del i arbetsmiljöarbetet och rapportera brister i

arbetsmiljön samt komma med förslag till förbättringar. Ingen ska drabbas av någon som helst
form av repressalier för att man har synpunkter och/eller påpekar brister i arbetsmiljön.

● Vi följer upp vårt arbetsmiljöarbete (ledningssystem) minst en gång per år efter en särskild
dagordning

LEDEB's ledning jobbar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete.


