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Arbetsmiljöpolicy
Stockholms Reparations varv AB arbets miljöpolicy g rundar s ig på verks amhetens måls ättning för häls a och s äkerhet.
En g od och s äker arbets miljö är en viktig s trateg is k fråg a för Stockholms Reparations varv AB. Måls ättning en med S RVAB:s
arbets miljö-arbete är att s kapa en fys is kt, ps ykis kt och s ocialt s und och utvecklande arbets plats för alla medarbetare.
Detta uppnås g enom att integ rera häls a och s äkerhet i allt vi g ör, uppmuntra ledars kap s om främjar s äkerhet på alla nivåer, s kapa
ins ikt om att beteende är avg örande och att alla olyckor är möjlig a att förebyg g a.
Genom att s kapa en nära arbets plats , där alla arbets g rupper motiveras till att s amverka för att förbättra och s ynlig g öra de
förbättring s områden s om ﬁnns , byg g s föruts ättning ar för en arbets plats där medarbetare tillåts växa och utvecklas .
S RVAB utvärderar löpande företag ets ins ats er inom arbets miljöområdet för att kunna g öra s tändig a förbättring ar i det dag lig a
arbets miljöarbetet.
Varvets måls ättning är att alla aktiviteter s ka omfattas av ett s ys tem för arbets miljöledning enlig t kraven i ISO 45001. Samtlig a enheter
s kall formulera arbets miljömål för förbättring s arbetet utifrån den eg na verks amhetens inriktning s amt utifrån S RVAB:s överg ripande
arbets miljömål och policy.
Stor vikt läg g s på förebyg g ande arbets miljöarbete, vilket s ker i nära s amarbete mellan ledning , medarbetare och
s kydds org anis ation.
Lag s tiftning och partöverens kommels er är minimikrav. Det lig g er i S RVAB intres s e att alltid s träva efter att hålla hög re s tandard än
detta.
Ans varet återﬁnns i linjeorg anis ationen. Arbets ledning och projektledning s amordnar och driver det löpande arbets miljöarbetet och
s kapar en g od och s äker arbets miljö g enom medverkan och medans var från medarbetarna.
Att känna motivation för s itt arbete är g rundläg g ande för en g od häls a. Varje medarbetare inom SRVAB s ka därför g es föruts ättning ar
att:
känna till verks amhetens mål och vis ion
förs tå s in roll och betydels en av det eg na arbetet
påverka s in eg en arbets s ituation
känna ans var för s in uppg ift och ha de befog enheter s om krävs
motiveras till att utveckla s in kompetens
Vi tar en aktiv roll för att s äkers tälla en g od och s äker arbets miljö för alla s om arbetar för SRVAB. Det g ör
vi bl.a. g enom att tydlig g öra våra förväntning ar och krav vid upphandling ar av underentreprenörer s amt i våra arbets plats reg ler men
ocks å g enom att i s amverkan s tödja och uppmuntra ett s äkert beteende.
Samtlig a underentreprenörer s om utför arbete hos SRVAB s ka ha ett s ys tematis kt arbets miljöarbete. Detta innebär att man anting en
är certiﬁerad mot någ on relevant s tandard eller har mots varande proces s er i verks amheten. Saknas certiﬁering kan SRVAB revidera
underentreprenörens rutiner för att veriﬁera att det ﬁnns ett s ys tematis kt arbets miljöarbete.
Varje underentreprenörer s ka kunna vis a hur han/hon uppfyller s itt s ys tematis ka arbets miljöarbete. Anting en g enom att redovis a
auditering mot etablerad s tandard eller i s amband med SRVAB:s revis ioner och kontroller. Samtlig a underentreprenörer mås te
s äkers tälla att deras pers onal tag it del av lag ar, aktuella föres krifter och lokala bes tämmels er s å att de kan utföra s ina
arbets uppg ifter på ett s äkert s ätt och undvika ohäls a i arbetet.
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