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Vi tar hand om varandra

För våra medarbetare,
kunder och partners
I vår bransch är skaderisken stor, därför ser vi det som
extra viktigt att lägga fokus på rätt utbildningar, rutiner
och ett främjande kulturarbete. Vårt HMS-arbete ska
skapa trygghet och en stark relation mellan medarbetare,
kunder och partners samt minimera miljöpåverkan.
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HMS

Hälsa, miljö och säkerhet –
Tre ord med hög relevans
Vi strävar ständigt efter att ha en bra och säker
arbetsmiljö inom företaget.
Vårt mål är att vårt arbetsmiljöarbete ska
skapa en arbetsplats som alla trivs på, samt att
den känns utvecklande och stimulerande för
alla. Alla ska känna sig trygga i sin arbetsroll
och kunna stoppa arbeten som innebär en risk.
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att
på ett säkert och effektivt sätt kunna göra ett
bra jobb, men även att medarbetarna är vid
god hälsa.
Alla medarbetare skall ha möjlighet att vara
med och påverka sin egen arbetssituation,
utveckla sin kompetens och erbjudas
utbildningar för att ha de befogenheter
som krävs för att klara av sitt jobb.
Tillsammans med vår företagshälsovård
utförs hälsoundersökningar med obligatoriska
drogkontroller och andra undersökningar
som krävs för att säkerställa medarbetarnas
hälsotillstånd och lämplighet att utföra sina
arbetsuppgifter.
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Alla inom organisationen skall vara delaktiga
för att skapa en god och säker arbetsmiljö.
Inför varje arbete ges information om vilka
specifika säkerhetsföreskrifter vi ska arbeta
efter samt att vi går igenom riskerna. Inom
företaget arbetar vi förebyggande, stoppar
arbeten där vi ser en risk och utvärderar, samt
följer upp de tillbud som inträffar.
Arbetsmiljölagarna fastställer minimikrav på
arbetsmiljö och säkerhet, vi inom HMS Fältmek
AB satsar på att hålla en högre standard än
det.

Fredrik Hjärtström
Fredrik Hjärtström
VD
fredrik.hjartstrom@hmsfaltmek.se
070-352 60 37

HMSFALTMEK.SE

04

Vi tar ansvar

Så här arbetar vi med HMS
SKAPA EN TRYGG ARBETSPLATS

ORDNING PÅ ARBETSPLATSEN

Vi på HMS Fältmek AB lägger stor vikt vid att
våra medarbetare ska känna sig trygga med
att gå till sin arbetsplats. Vi pratar om risker,
vi ser till att dokumentera avvikelser och gör
riskanalyser.

Vi kontrollerar alltid att inte transportvägar
och utrymningsvägar blir blockerade. God
ordning gäller på arbetsplatsen, det skapar
trivsel och framkomlighet och kan förhindra
många olyckor och minska miljöriskerna.

RISKANALYSER

CERTIFIKAT OCH INTYG

Vi tar alltid ett steg tillbaka för att på plats
göra riskanalyser för att säkerställa att samtliga
medarbetare ska komma hem från arbetet i
samma skick som de anlände dit. Med hjälp av
bra samarbete och god kommunikation med
kund och medarbatare fångar vi upp eventuella
risker på anläggningar och säkerställer platsen
innan arbetet påbörjas.
Allt för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Vi ser till att ha rätt certifieringar och intyg för
att säkerställa en hög kvalitetsnivå samtidigt
som vår personal innehar rätt kompetens för
att fullfölja arbetet på ett säkert sätt.

DROG OCH ALKOHOLPOLICY
Vi har nolltolerans mot alkohol och
droger. Det är oacceptabelt att komma till
arbetsplatsen påverkad av alkohol eller andra
berusningsmedel. Vi är noga med att förmedla
vår drog- och alkoholpolicy som ett steg i att öka
säkerhet och arbetsmiljö.
ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljö pratar vi om regelbudet för att
komma fram till nya lösningar för att kunna
jobba säkrare och ha en trevlig arbetsplats. Vi
låter alla anställda göra sig hörda för att känna
sig trygga i att lyfta fram eventuell problematik
och komma med nya förslag. Samtliga anställda
ska vara införstådda i HMS Fältmeks vision.
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ISO 3834-3
ISO 5817
ISO 9606-1
BAS-P & BAS-U
C1827 Kategori V
Skyddsombudsutbildning
Godkänd bilverkstad

MINIMERA MILJÖPÅVERKAN
Att minimera vår miljöpåverkan har hög
prioritet för oss. Vi värnar om miljön och
därför uppdaterar vi utrustning samt
maskinpark fortlöpande för att minska
klimatavtryck. Efter utfört arbetsmoment
städas arbetsplatsen. Rester och avfall får inte
lämnas kvar utan hanteras enligt instruktioner
på bästa miljövänliga vis. Ansvaret delas av alla
i företaget.
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HMS Fältmek AB
HMS Fältmek AB startade som enskild firma 2004 och i slutet på 2006 bildades
aktiebolaget. Sedan starten har vi arbetat som entreprenör åt olika företag och är
idag ca 20 anställda.
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