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3.0
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4.0

1.

Beskrivning
Första version
Justerat map skydd mot trakasserier,
kränkningar
Tydliggjort med avseende på
miljöpåverkan
Allmän översyn. Tydliggjort map
miljöanpassade lösningar

Version utfärdad av
Susanne Levin
Susanne Levin
Susanne Levin
Susanne Levin

Miljöpolicy

Processus AB skall arbeta med att ständigt förbättra vår verksamhet och försöka bidra till att skapa ett
hållbart samhälle där vi försöker minimera vår negativa miljöpåverkan i såväl vår löpande verksamhet
som i våra projekt.
Inom våra uppdrag och projekt skall vi eftersträva att de mest miljöanpassade lösningarna föreslås vad
gäller transporter och material etc.
Planera våra resor och resa med kollektiva färdmedel när så är möjligt.
Vi skall efterleva gällande miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som berör vår verksamhet.
Samtliga medarbetare i Processus har ett enskilt ansvar för att miljöledningssystemet i företaget
efterföljs och ständigt förbättras.
Vi skall använda ett verksamhetsledningssystem som baseras på ISO 14001.

2.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i Processus ska skydda våra anställda mot ohälsa, olycksfall, trakasserier samt
kränkningar och arbetsmiljön ska vara god med hänsyn till det arbete vi utför. En bra och trivsam
arbetsmiljö är för oss en förutsättning för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga hos såväl kunder
som de nya kvalificerade medarbetare vi vill rekrytera i framtiden.
Det är chefer och arbetsledare som har ansvaret för arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor. I ansvaret ligger
att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt och om
befogenheterna inte räcker ska närmaste högre chef involveras.
Medarbetaransvaret är tydligt för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Var och en ska i det dagliga
arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö samt vara uppmärksam på eventuella risker eller
hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. Det är också varje medarbetares ansvar att följa
de instruktioner och rutiner som finns avseende arbetsmiljön.
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Vi formulerar arbetsmiljömål utifrån Processus övergripande arbetsmiljöpolicy, för att löpande kunna
följa upp dem i det dagliga arbetsmiljöarbetet. När vi står inför förändringar i verksamheten ska vi
diskutera arbetsmiljö- och miljöfrågor, undersöka risker och bedöma konsekvenser.
Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker bl a via skyddsronder och
riskbedömningar. Allt förebyggande arbete sker i samarbete mellan ledning, medarbetare, och
skyddsorganisation.
Vi skall använda ett verksamhetsledningssystem som integrerar ISO 14001 och ISO 45001.
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