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Br. Bjorklund Grus AB vil l ge alia anstallda en trygg, utvecklande och meningsfuU verksamhet och 
god halsa. Halsa syftar t i l l att framja halsa hos samtliga och att ha fokus pa dem som ar i behov av 
stod och hjalp for att vidareutvecklas. 

I samverkan med personal en verkar Br. Bjorklund Grus AB for en miljo som framjar en gynnsam 
utveckling for varje anstalld. Hela personalen skall ges den ledning och stimulans som behovs for 
deras personliga utveckling. 

Br. Bjorklund Grus AB accepterar ingen form av mobbing, hot eller vald i verksamheten och skall 
verka for att forebygga all krankande sarbehandling. Jamstalldhet ar en sjalvklarhet och alia 

^ behandlas lika oberoende av kon och ras. Inom Brodema Bjorklund Grus AB skall vi bemota 
varandra med vanlighet och respekt. 

Arbetsmiljon pa Br. Bjorklund Grus AB ska vara god, saker och stimulerande. Att skapa en god 
^ arbetsmiljo ar ett gemensamt arbete som staller stora krav pa bade ledningen och den enskilde och 

dar alia har ansvar att medverka. 

Arbetsfbrhallandena skall anpassas ti l l arbetstagarnas forutsattningar i fysiskt och psykiskt avse-
ende. Medarbetama skall ges mojlighet att medverka i utformningen av sin arbetssituation samt i 
fbrandringsarbete som ror det egna arbetet. 

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehall skall utformas sa att medarbetaren inte utsatts for 
fysiska eller psykiska belastningar som kan medfora ohalsa eller olycksfall. Det skall efterstravas att 
arbetet ger mojligheter t i l l variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan 
enskilda arbetsuppgifter. 

Bevakning och utveckling av arbetsmiljon skall utgora en naturlig del av verksamheten inom 
fbretaget, saval dagligen som kort- och langsiktigt. 

Brister i arbetsmiljon skall i forsta hand losas pa arbetsplatsen sa snart som mojligt. Kravs stora och 
kostsamma atgarder som fordrar lang tid irman de kan utforas skall det tas upp i en handlingsplan. 

^ Om inte atgarder utfors snarast tidsbestams dessa i en handlingsplan 

Avonova Halsa Syd skall medverka som radgivande och utredande instans och verka forebyggande 
och rehabiliterande. 

Mai 

Det overgripande malet ar att sakerstalla en arbetsmiljo som inte utsatter arbetstagama for ohalsa 
eller olycksfall. Arbetsmiljon skall vara tillfredsstallande med hansyn t i l l arbetets natur, den sociala 
och tekniska utvecklingen i samhallet samt framja att arbetsgivare och arbetstagare samverkar for 
att uppna malen nedan. 

• Antalet arbetsskador skall inte oka. Nollvision for arbetsskador galler pa Br. Bjorklund Grus 

AB. 

• Att vi bibehaller den laga sjukfranvaron som ar i fbretaget. 

• Vi skall under aret gora en behovsinventering av vilka informations och utbildningsinsatser 
som behovs pa fbretaget. 


