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Verksamhetspolicy
Ricono Produktion AB utför sten- och plattsättningar i alla typer av miljöer. I vår verksamhet
eftersträvar vi att alltid utföra ett arbete som är säkert för alla inblandade gällande kvalitet, miljö,
arbetsmiljö, brandskydd, kompetens och socialt ansvarstagande.
Vi ska alltid uppfylla alla tillämpliga lagar, krav och åtaganden samt ständigt sträva efter att förbättra
verksamheten och vårt ledningssystem. Vi involverar våra underentreprenörer i vårt arbete utifrån
ledningssystemet och ska se till att de följer de ramar och krav som vi har satt upp. Detta gör vi
genom att poängtera följande:
Kvalitet
Att hålla hög kvalitet på våra arbeten är en självklarhet. Vi strävar alltid efter att utföra ett arbete
som lever upp till de krav som ställs på oss och där vår kund är nöjd med resultatet. Detta gör vi
genom att hålla tider, arbeta på ett snabbt och smidigt sätt, vara medvetna om projektspecifika krav
samt att det är snyggt och rent när vi avslutat vårt jobb.
Miljö
Vi strävar efter att utifrån kundens krav och organisationens resurser och förutsättningar, så länge
det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt, arbeta för att minska vår miljöbelastning, förebygga
föroreningar och arbeta för ett hållbart samhälle.
Arbetsmiljö
Vi eftersträvar alltid att utföra ett arbete som är säkert för alla inblandade. Vi följer projektspecifika
krav på arbetsmiljö samt ansvarar för att förebygga och samordna åtgärder för skydd mot ohälsa och
olycksfall i vår verksamhet. Detta gör vi genom att samordna och planera vårt arbete väl, upprätta de
skyddsanordningar som krävs, använda tillräckliga skyddskläder samt informera och främja ett
riskmedvetet tankesätt på våra arbetsplatser tillsammans med både kunder, underentreprenörer och
övriga samarbetspartners.
Brandskydd
För att förebygga brandrisk strävar vi efter att det ska finnas god kunskap i frågan samt
brandutrustning tillgänglig på alla våra arbetsplatser. Vi följer gällande brandskyddslagstiftning och
arbetar förebyggande utifrån det projektspecifika brandskyddsarbetet som finns.
Kompetens
Vår personal är vår viktigaste resurs. För att säkerställa att alla besitter den kunskap som krävs för att
utföra ett korrekt och säkert arbete utbildar vi oss regelbundet. Genom att arbeta tillsammans lär vi
oss av varandra och delar med oss av så väl erfarenhet och kompetens inom yrket.
Socialt ansvarstagande
Vår ambition är att bedriva en verksamhet med god etik och i alla delar en juridiskt korrekt
affärsverksamhet. Vår personal ska följa våra principer och känna ansvar för sitt eget agerande och
våra tjänster. Vi accepterar inte bestickning och otillbörligen påverkan i någon form.
Vi ska alltid erbjuda våra anställda samma möjligheter oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet,
religion, sexuell läggning eller etnisk härkomst och accepterar inte diskriminering, trakasserier,
barnarbete eller tvångsarbete.
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Vi åtar oss att följa förpliktelser gentemot de anställda enligt gällande lagar och avtal om socialt skydd.
Arbetstagarnas rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och att förhandla kollektivt ska
alltid respekteras.
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