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Arbetsmiljöpolicy 
 
Rentokil Initial levererar högklassig service och produkter med hjälp av välutbildad 
personal med hög medvetenhet om säkerhet. Vi eftersträvar att uppnå en 
välfungerande organisation som värnar om hälsa och säkerhet för företagets 
medarbetare, kunder och allmänheten.  
 
Hälsa och säkerhet innefattar fysiska, psykologiska, organisatoriska och sociala 
förhållanden.  
 
I vårt arbetssätt vidtar vi säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor och tillbud. Vi arbetar 
förebyggande genom rapporteringssystem och lokala SHE (säkerhet, hälsa och miljö)- 
handlingsplaner.  För att stärka vår sociala och organisatoriska arbetsmiljö arbetar vi enligt 
vår uppförandekod, utför återkommande personalenkät: ”Gör din röst hörd”, vars resultat 
leder till åtgärdsplaner. 
 
Vårt arbetsmiljöarbete ska som lägst nå upp till lagens minimikrav och säkerställa 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Country SHE Manager fungerar tillsammans med HR som rådgivare i arbetsmiljöfrågor till 
ledningsgruppen och övriga chefer. Ansvar för regelbunden kontroll av insatserna inom 
arbetsmiljöområdet och rapportering av resultatet till ledningsgruppen har Country SHE 
Manager. Vi har en arbetsmiljöskyddskommitté, ett nätverk med lokalt SHE-ansvariga, SHE-
koordinatorer i ledningsgruppen och Country SHE Manager för att förankra 
arbetsmiljöarbetet ute i organisationen. 
 
Vi påminner alla medarbetare att de har ett personligt ansvar för sin egen hälsa och säkerhet 
och för andra människor som kan påverkas av deras arbete.  
 
Våra medarbetare skall därför följa företagets instruktioner om säkra arbetsmetoder och 
skyddsutrustning samt samarbeta med sina chefer inom allt som gäller hälsa och säkerhet. 
 
Det är General Manager som säkerställer att det finns en aktuell skriven arbetsmiljöpolicy 
och att det finns ekonomiska och fysiska resurser för att efterfölja policyn 
 
Spånga den 9 december 2016 
 

 
Stefan Ivarsson 
General Manager 
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