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Inom i LSAB Group går alltid hälsa och säkerhet först. Vi skall bedriva våra verksamheter 
på ett sådant sätt att en hälsosam och säker arbetsmiljö upprätthålls både fysiskt och 
psykosocialt. Hälsa och säkerhet skall genomsyra alla beslut som tas och alla aktiviteter 
som genomförs. Alla som vistas i våra verksamheter ska känna sig trygga och säkra; 
såväl medarbetare, kunder, externa partners och andra besökare.
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  PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ
Alla våra verksamheter ska organiseras och 
struktureras på ett sätt som skapar en god 
psykosocial arbetsmiljö. 
Chefer och arbetsledare ska ha kunskaper 
i hur man uppnår detta.
Arbetsorganisationen ska vara tydlig. Arbetstider
och arbetsbelastning ska vara utformade så att 
de inte leder till ohälsa.
Kränkande särbehandling accepteras inte på 
våra arbetsplatser, vilket framgår av vår 
Diskrimineringspolicy.
Våra sju ledstjärnor anger inriktningen på hur 
vi alla kan bidra till att skapa en hållbar 
psykosocial arbetsmiljö.

  INCIDENT OCH OLYCKSRAPPORTERING
Vi arbetar aktivt för att undvika och förebygga 
olyckor i våra verksamheter. Detta gör vi genom 
risk och tillbudsrapportering samt regelbunden 
uppföljning på ledningsnivå. Alla medarbetare 
är skyldiga att rapportera risker/tillbud och vi har 
alla ett ansvar att säkerställa en säker arbetsmiljö 
för oss själva och våra kollegor. Vårt mål är att 
inga olyckor ska kunna ske i vår verksamhet.

  PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
Vi skall säkerställa att personlig skyddsutrustning 
finns tillgänglig där den erfordras samt att våra med-
arbetare vet hur den skall användas. Alla medarbetare 
är skyldiga att använda anvisad skyddsutrustning.
 
  MASKINSÄKERHET

Vi arbetar systematisk med förebyggande underhåll 
för att ha en hög maskinsäkerhet. Våra medarbetare 
ska ha den utbildning som krävs för att arbeta säkert 
vid våra maskiner. Inbyggda säkerhetssystem ska vara 
aktiverade och får inte manipuleras.   

  NÖDLÄGESBEREDSKAP
Vi förbereder oss för de nödlägen som kan upp-
komma i våra verksamheter.  Vi genomför regelbundet 
utrymningsövningar och utbildning i Första Hjälpen 
för att ha rätt kompetens vid ett nödläge. 
 
  ARBETSPLATSENS ERGONOMI 

Vi strävar efter optimal ergonomi och gällande lag-
stiftning är vår tröskelnivå. Vi genomför regelbundet 
bedömningar av arbetsplatser utifrån ett ergonomiskt 
perspektiv. 
 
  KEMIKALIEHANTERING

Vi har rutiner för en säker kemikaliehantering där vi 
tillser att vi inte utsätter oss själva och/eller andra för 
hälsorisker. Vi riskbedömer kontinuerligt alla våra 
kemikalier ur såväl ett hälso- som miljöperspektiv.  
 
  SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

Vi arbetar systematiskt med brandskyddet. Vi ser 
till att vår brandskyddsutrustning är i ett säkert och 
kontrollerat skick.
Brandskyddsronder utförs regelbundet. Vi ser till 
att vi har erforderlig kunskap för att hantera vår 
brandskyddsutrustning.

Denna policy gäller för alla bolag inom LSAB Group. 

Alla medarbetare, externa partners och leverantörer 
skall bidra i arbetet för en god arbetsmiljö med högt 
fokus på hälsa & säkerhet och har också ansvar för 
att policyn efterföljs. 
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