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Policy för arbetsmiljö och hälsa
Höganäs framgång skapas av våra medarbetare och vår företagskultur. Engagemanget för att
skapa en arbetsmiljö där människor kan växa och utvecklas och där vi minimerar risker,
exponering för skadliga ämnen och stress genomsyrar hela organisationen. Vår ståndpunkt är
att alla olyckor och all arbetsrelaterad ohälsa kan förebyggas.
Vår policy är enkel: Vi arbetar säkert – eller inte alls
För Höganäs som arbetsgivare innebär det att vi prioriterar en god arbetsmiljö. I det ingår att
tillhandahålla nödvändiga resurser och i samverkan med arbetstagarrepresentanter.
För Höganäs chefer innebär det att vi åtar oss att etablera en effektiv organisation och ett
systematiskt arbetssätt. Våra chefer leder genom att vara närvarande och involverade, genom
att föregå med gott exempel, uppmuntra till öppen dialog, stödja etablerade arbetssätt och ta
vara på erfarenheter och goda initiativ.
Vi bidrar alla till en säker, hälsosam och kreativ arbetsmiljö där vi följer regler, våra interna
rutiner och praxis.
Vi följer denna policy genom att:
Vi upprätthåller tydliga regler och effektiva system
Vi följer alltid gällande arbetsinstruktioner, rutiner och föreskrifter. Vi genomför proaktivt
riskbedömningar för att minska risker och minimera stressfaktorer. Vi rapporterar och lär oss
av misstag utan att fördela skuld. Varje identifierad risk ger en möjlighet att förbättra inte bara
säkerheten, utan även vår hälsa och vårt välbefinnande.
Vi övervakar systematiskt vår exponering på arbetsplatsen, kontrollerar den fysiska
arbetsmiljön, bedömer stressrelaterade risker, för att kunna arbeta med ständiga
förbättringar.
Vi har kompetensen
Vi genomför utbildningar och kontinuerlig träning som säkerställer att våra medarbetare i alla
roller har rätt kompetens för att kunna hantera faror och arbeta säkert. I detta ingår förmågan
att stanna upp och be om råd om något upplevs som osäkert eller oklart. Kompetenta
specialister stödjer organisationen.
Vi främjar en stark säkerhetskultur
Vi tillämpar våra ledarskapsprinciper och delar ett gemensamt, värdebaserat beteende där
arbetsmiljön är i fokus. Vi respekterar, tror på och tar hand om varandra. Vi tolererar inte
någon form av kränkande eller diskriminerande beteende. Vi sätter alltid säkerheten främst
och vidtar åtgärder när vi ser osäkra förhållanden eller beteenden.
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Vi uppfyller intressenternas krav
Vi följer gällande lagstiftning som en miniminivå för vårt arbete. Vi övervakar utfallet och
rapporterar öppet om våra säkerhetsrelaterade mål. Vi uppmuntrar alla våra intressenter att
ha höga förväntningar på våra säkerhetsresultat.
Vi arbetar med säkerheten i vår värdekedja
Vi förmedlar proaktivt våra förväntningar på säkert beteende till våra leverantörer i enlighet
med vår uppförandekod. Våra rutiner säkerställer att entreprenörerna arbetar säkert inom vår
verksamhet. Vi förser våra kunder med säkerhetsdatablad för att göra dem medvetna om
potentiella risker och för att uppfylla eventuella andra rättsliga krav.
Varje dag ger oss nya möjligheter att lyssna på varandra, agera och göra förbättringar för att
alla ska kunna gå hem från jobbet med hälsan i behåll.
Denna policy finns tillgänglig för våra interna intressenter i ledningssystemet och görs tillgänglig
externt på behovsbasis.
Policyn ses över regelbundet för att säkerställa att den är aktuell.

