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arbetsmiljöpolicy

Vårt uppdrag är att vara ett internationellt konkurrenskraftigt industriforskningsinstitut
som bidrar till hållbar utveckling i Sverige genom att stärka konkurrenskraft och
förnyelse i samhälle och i näringsliv.
RISE viktigaste resurs är våra medarbetare och det är vår övertygelse att en god
arbetsmiljö skapar förutsättningar för- samt främjar hälsa, engagemang, motivation
samt innovation. Utgångspunkten för vårt arbetsmiljöarbete är därför trygghet,
omtanke och långsiktighet.
I dialog med våra medarbetare arbetar vi aktivt och systematiskt med att förebygga
fysiska, mentala samt sociala och organisatoriska risker på samtliga nivåer i vår
verksamhet och vi anpassar vårt arbetsmiljöarbete utifrån detta.
Tillsammans skapar vi en säker, trivsam och hälsofrämjande arbetsplats där var och
en känner sig trygg, sedd, inkluderad och har förutsättningar att utvecklas. Detta
gagnar den enskilda individen och organisationen i stort. Vi ska också uppfattas som
en ansvarsfull samhällsaktör och partner till våra kunder och samarbetspartners.
Vi når detta genom att:


vi alltid sätter våra medarbetares hälsa först



vi tar ansvar för varandra och för vår gemensamma arbetsmiljö. Det är allas
ansvar att rapportera brister, använda tilldelad skydds- och arbetsutrustning,
medverka i utbildningar och följa säkerhetsinstruktioner



vi har ett tydligt ledarskap som främjar delaktighet, engagemang och
medvetenhet i arbetsmiljöfrågor



vi ger våra medarbetare rätt förutsättningar att klara sitt arbete



vi identifierar, kartlägger och hanterar fysiska, mentala, sociala- och
organisatoriska risker i hela vår verksamhet och jobbar kontinuerligt med att
eliminera faror



vi har en öppen dialog kring brister i vår verksamhet och skapar så
förutsättningar för insikt, dialog, lärande och ständiga förbättringar



vi lär oss av varandra samt av våra avvikelser, tillbud och olyckor



vi arbetar med att ständigt förbättra vårt arbetsmiljöarbete, vår
arbetsmiljöprestanda och effektiviseringar av vårt ledningssystem



vi arbetar aktivt med samråd och medverkan med medarbetare och
medarbetarrepresentanter



vi följer minst gällande arbetsmiljölagstiftning, koncerngemensamma policies,
riktlinjer, regler och andra relevanta krav för vår verksamhet
Utskrivet dokument är inte säkert gällande
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En bra, säker och hälsosam arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för RISE och vi
når framgång genom att integrera arbetsmiljöfrågorna i alla aspekter av vår
verksamhet. Genom allas engagemang, delaktighet, medvetenhet och kompetens
säkerställer vi framdrift i arbetsmiljöarbetet.
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