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Arbetsmiljöpolicy  

Arbetsmiljöarbetet inom Prysmian Group Sverige skall verka för en väl fungerande fysisk- och 

psykosocial arbetsmiljö. Arbetsmiljön utformas på ett sådant sätt att arbetsskador och ohälsa 

förebyggs samt är en trivsam miljö som gör att varje medarbetare utvecklas. Verksamheten följer 

de krav som uppställs i lagar och föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och 

bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer. 

Vi arbetar hela tiden för att förbättra den arbetsmiljö vi har. Chefer har ansvaret för 

arbetsmiljöfrågor och för att, inom sina befogenheter, skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. 

Alla chefer har rätt arbetsmiljöutbildning.  

Prysmian Group Sverige skall arbeta för en arbetsmiljö som innebär frånvaro av risker. Därför ska 

en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet att 

påverkan den egna arbetssituationen. Därför jobbar vi tillsammans för ett klimat där alla 

medverkar och tar ansvar för hälsa och miljö, detta genom att genast rapportera eventuella 

risker eller hot mot en god arbetsmiljö. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de 

instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.  

Vid omorganiseringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska 

arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i en 

riskanalys. Därefter skall åtgärder vidtas för att förebygga risker på arbetsmiljö. I de fall då det 

krävs skall expertis anlitas för att genomföra riskanalyser och för att genomför nödvändiga 

åtgärder.  

Vårt arbetsmiljöarbete ska skötas systematiskt och vara en naturlig del av verksamheten. Målen 

för arbetsmiljöarbetet skapas och utvärderas årligen. För att uppnå en god arbetsmiljö är det 

viktigt att följa upp och aktivt arbeta för att sänka sjukfrånvaro, både på kort och lång sikt. Det är 

betydelsefullt för Prysmian Group Sverige att ha en kompetent personal och organisation varför 

vi vill säkerställa att utvecklingssamtal genomförs med god kvalitet. Dessutom arbetar vi ständigt 

med personalens kompetensutveckling genom att systematiskt analysera våra 

kompetensmatriser för att välja rätt utbildningar. 
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