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Arbetsmiljöpolicy 
 
Målet med Today Consulting AB:s arbetsmiljöarbetet ska vara att minimera och förebygga olyckor 

och ohälsa som uppstår pga. arbetet. Arbetsmiljöarbetet är en självklar del av det dagliga arbetet och 

genomsyra alla delar av verksamheten, både bland intern, och extern personal.  

All personal, kunder och samarbetspartners ska behandlas med respekt och ingen diskriminering 

eller kränkande särbehandling ska förekomma. Today Consulting utgår alltid ifrån aktuell lagstiftning 

som är utgångspunkten i förbättrandet av arbetsmiljöarbetet. Förutom den fysiska arbetsmiljön, 

strävar vi alltid efter att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.  

Exempel på det praktiska arbetsmiljöarbetet är att: 

• Vi samverkar i arbetsmiljöarbetet mellan ledning, personal och skyddsombud, både intern, 
men också hos våra kundföretag.  

• Vi deltar i skyddsronder både internt och på plats hos våra kunder.  

• Vi ständigt arbetar med riskbedömning, dvs. undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera 
ev. risker som kan uppstå i verksamheten. 

• Vår VD/Styrelsen är ytterst ansvarig för arbetsmiljö, men arbetsmiljöuppgifter är skriftligen 
delegerade till respektive chef. 

• Inför nya uppdrag ska en introduktion av arbetsuppgifter m.m. genomföras av antingen 
Today Consulting AB, och/eller det aktuella kundföretaget.  

• Ta hänsyn till kompetens vid ny placering av konsult hos ny kund eller ny arbetsuppgift. 

• Om en händelse avser en olycka eller allvarligt tillbud och innebär en arbetsmiljöfråga, skall 
händelsen rapporteras till Arbetsmiljöverket. Olyckor skall dessutom anmälas till bolagets 
försäkringsbolag och Försäkringskassan. Alla orsaker till ohälsa, tillbud och olyckor ska 
utredas. 

• Vår personal ska ha tillgång till de ”verktyg” de behöver för att kunna utföra sitt arbete på 
bästa sätt, såsom tex. höj och sänkbara skrivbord för intern personal, samt arbetskläder och 
skyddsutrustning anpassade till arbetsuppgiften för våra konsulter.  
 

Today Consulting är måna om att höja kompetensnivån bland våra medarbetare. Vi arbetar ständigt 

med att skapa en trygg arbetsmiljö för samtliga medarbetare och väljer våra underleverantörer med 

omsorg. Varje år fastställs en utbildningsplan för medarbetare utefter verksamhetens behov för att 

kunna bibehålla och utveckla kompetensen för att säkerställa en optimal arbetsmiljö.  

Today Consultings rutiner för förebyggande‐ och korrigerande åtgärder har till syfte att minimera och 

helst eliminera uppkomst av allvarliga händelser (såsom olyckor och tillbud) samt upprepning av 

klagomål och synpunkter. Alla ärenden, oavsett källa, registreras och utreds internt. Konsultchef på 

respektive enhet ansvarar för kortsiktiga åtgärder. Ledningsgruppen ansvarar för långsiktiga 

åtgärder. Samtliga medarbetare ansvarar för att rapportera avvikelser och incidenter. Följande rutin 

tillämpas:  

• Riskanalyser genomförs två ggr/år. Förebyggande och/eller korrigerande åtgärder vidtas. 

Uppföljning sker i enlighet med beslutad agenda.  

• Internrevisioner genomförs två ggr/år. Avvikelser åtgärdas inom maximalt 60 dagar.  
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• Förbättringsförslag registreras löpande. Förbättringsförslag analyseras av ledningen. Beslut fattas 

om genomförande eller avslag. Uppföljning sker i enlighet med beslutad agenda.  

• Avvikelsehantering. Klagomål och synpunkter analyseras löpande. Konsultchef ansvarar för 

genomförande av korrigerande/förebyggande åtgärder samt besvara inkomna ärenden inom 

maximalt fem arbetsdagar. På detta sätt följs arbetsmiljöarbetet upp och inför varje kommande år 

planeras inriktningen för det 

 


