
 

Arbetsmiljöpolicy 1 (1) 

 

  
 
 

Arbetsmiljöpolicy 

VB Energi är ett kommunalt och statsägt energiföretag  
som bedriver produktion av fjärrvärme samt distribution och 

försäljning av el och fjärrvärme. VB Energi erbjuder lösningar för 
solceller och ladd infrastruktur. 

 

Arbetsmiljöfrågor ska få utrymme i det dagliga arbetet. Vi ska regelbundet utvärdera och 

förbättra företagets arbetsmiljöarbete samt alltid följa tillämpliga lagar och förordningar. 

Alla som arbetar hos oss ska uppleva arbetsmiljön som säker, trivsam, hälsosam och 

motiverande. Samverkan och samråd inom företaget utgör en betydelsefull del. 

 

Vårt långsiktiga mål är att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Risker för 

ohälsa i såväl fysisk som psykiskt avseende samt olycksfall skall förebyggas. Verksamhetens 

arbetsmiljöfaror ska identifieras och risker ska utvärderas 

 

Denna arbetsmiljöpolicy överensstämmer med Vattenfalls arbetsmiljöpolicy som gäller för hela 

Vattenfall-koncernen. Denna arbetsmiljöpolicy utgör grunden för vårt arbetsmiljöledningssystem.  

 

 

Tänk efter före 

Hälsa och säkerhet är ett aktivt val. Vissa av 

våra arbetsuppgifter är farliga. Ta ansvar och 

tänk efter innan du gör något. Både för din egen 

och andras skull. Din hälsa och välmående är 

viktigt. Var uppmärksam, föregå med gott 

exempel, stötta dina kollegor och slarva aldrig 

med säkerheten. 

Var uppmärksam 

En hälsosam och säker arbetsplats är allas 

ansvar. Ju mer vi bryr oss om, desto bättre blir 

vi. Var vaksam för tecken på stress eller ohälsa, 

både hos dig själv och dina kollegor. Arbeta 

alltid på ett säkert sätt och avbryt arbetet 

omedelbart om du eller någon annan utsätts för 

fara. 

 

Tänk på säkerheten 

Följ reglerna, de finns där av en anledning. 

Ingen ska någonsin känna sig pressad att 

kompromissa med säkerheten eller att riskera 

sin egen hälsa för att nå uppsatta mål. 

Rapportera omedelbart alla faktiska eller 

misstänkta överträdelser gällande regler och 

bestämmelser. 

 

Ta ansvar för ditt beteende 

Du gör skillnad. Vi är varandras arbetsmiljö. 

Utgör du en säkerhetsrisk? Uppmärksammar du 

risker och faror, och ifrågasätter du osäkert 

beteende? Tar du hand om dig själv och de i din 

närhet? Bidrar du till en öppen, aktiv och positiv 

stämning?  

Ta hand om varandra 

Om du upptäcker en möjlighet – agera på den! 

Ett utmärkt arbetsmiljö- och hälsoarbete handlar 

om mer än att bara följa lagar, riktlinjer och 

regler. Det handlar också om ett aktivt val, valet 

att bry sig. Agera alltid om något verkar fel eller 

om någon inte verkar må bra. Sträck ut en 

hjälpande hand. En enda person som visar 

verklig omtanke kan vara helt avgörande. 

 

 

 

 

 

 


