
 

 

ARBETSMILJÖPOLICY 
 

Företaget skall i alla lägen sträva efter att förebygga riskerna för att någon av våra anställda kan 

komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten. 

I vår byggverksamhet skall vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska 

utföras. 

Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas. samt rutiner för olycksfallsanmälningar till 

Arbetsmiljöverket. 

Riskerna med arbetsmoment, arbetsmetoder och arbetsredskap ska riksbedömmas utifrån fysiska, 

psykiska och sociala faktorer. Dessa risker skall dokumenteras. 

För att arbetsmiljöuppgifterna inte skall glömmas bort ska en arbetsfördelning upprättas. 

Viska ha kontakt med kompetent företagshälsovård för att utföra hälsoundersökningar samt 

friskvård och för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. 

All ohälsa eller olycksfall inom verksamheten ska vi utreda orsakerna till, så att dessa kan förhindras i 

framtiden. 

Vi ska göra årliga uppföljningar på hur arbetsmiljöarbetet fungerat de gångna året och vi ska göra de 

förbättringar  som behövs. 

All persona l ska ha information och utbildning om hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i verksamheten. Vi 

ska se till att de regler som finns inom byggverksamheter följs, samt se till att informationsmaterial 

och arbetsregler finns att tillgå på arbetsplatsen. 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig: Sofie Lönn 

 



 

 

Trafiksäkerhetspolicy för  

Eriksson & Lönn Bygg  AB 
Företaget skall i alla lägen sträva efter att förebygga riskerna för att någon av våra anställda kan 

komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten. Vi har därför 

fastställt följande trafiksäkerhetspolicy för vår verksamhet. 

Företaget ska : 

 Varje år gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera denna. 

 Se till at samtliga medarbetare har den kunskap , motivationm, iformation och utbildning 

som krävs för att följa policyn. 

 Följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour om nya lagar och 

förordningar. 

Våra anställda ska : 

 Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten. 

 Alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Den som intar trafikfarliga läkemedel eller 

annan medicin som kan ge dåsighet och andra symtom som äventyrar trafiksäkerheten får 

under inga omständigheter framföra företagets fordon, utan ska omedelbart underrätta sin 

närmaste chef om medicinering. 

 Alltid använda bilbältet. 

 Alltid följa gällande hastighetsbegränsning. 

 Genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken. 

 Alltid tillämpa 3-sekundersregeln; dvs. alltid hålla ett minsta avstånd till framförvarande 

fordon om tre sekunder. 

 Alltid lasta rätt enligt gällande förordningar. Överlast och lastning på fel sätt får aldrig 

förekomma. 

 Alltid säkra lasten enligt gällande  förordningar. 

 Till närmaste chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt. 

Övrigt : 

 Vi utför aldrig uppdrag på ett sådant sätt att det kan leda till att vi bryter mot gällande 

lagstiftning och / eller vår policy. 

 

Ansvarig : Sofie Lönn 

 


