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Arbetsmiljöpolicy vid Skoghalls Bruk
Systematiskt arbetsmiljöarbete är en naturlig del av vår dagliga verksamhet.
Vi tror på kraften i organisationen där alla bidrar, tar ledningen över sig själva och andra för att vi vill
skapa en god arbetsmiljö, fri från trakasserier genom säkra standardiserade arbetssätt där alla känner
sig delaktiga, välkomna och respekterade.
Vi tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö, där vi samverkar för en säker och hälsofrämjande
arbetsplats.
Vi känner till och efterlever lagar och krav som bidrar till allas säkerhet.
Genom att analysera behov och tillhandahålla utbildning ges förutsättningar till god kunskap om
arbetsmiljö och hälsa.
Vi arbetar systematiskt med riskbedömning, för att förebygga och eliminera säkerhets- och hälsorisker i
vår verksamhet
Vi utvecklas och förbättras ständigt genom att utvärdera och sätta nya mål.
Genom att utvärdera vår verksamhet och sätta mål vill vi ständigt förbättra för alla som vistas på vår
arbetsplats.

Occupational Health & Safety Policy Skoghall Mill
Systematic approach to OH&S is a natural part of our daily operations.
We believe in the power of the organization where everyone contributes, takes the lead over
themselves and others because we want to create a good working environment, free from harassment
through secure standardized working methods where everyone feels involved, welcomed and
respected.
We take responsibility for our common work environment, where we work together for a safe and
health-promoting workplace.
We know and comply with laws and requirements that contribute to everyone's safety.
By analyzing competence needs and providing education, the conditions for good knowledge about
OH&S are provided.
We work systematically with risk assessment, to prevent and eliminate safety and health risks in our
operations.
We are constantly developing and improving our OH&S work by evaluating and strive for higher
objectives.
By evaluating our business through objectives, we want to constantly improve the working environment
for everyone staying at our workplace.

