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Lindabkoncernens policy för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
 
Chefer och medarbetare på alla nivåer måste ta ansvar för de delar av systemet för hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen som de själva har kontroll över. Gott säkerhetsbeteende är av 
största vikt och inbegriper samtliga inom Lindabkoncernen. 
Lindabkoncernens vision är noll olycksfall, något som innebär att koncernens verksamhet ska 
bedrivas på ett sådant sätt att alla olyckor kan förebyggas. En säker och hälsosam arbetsmiljö 
är fundamental för att denna vision ska kunna förverkligas.  
Hälsa och säkerhet är en självklar del av den dagliga verksamheten och ingår i alla aspekter 
av Lindabkoncernens arbete.  
Arbetsplatsen ska vara stimulerande, säker och hälsosam både vad gäller fysiska och 
psykosociala aspekter. 
Högsta ledningen driver på strävan att skapa en god säkerhetskultur inom Lindabkoncernen 
och möjliggöra kontinuerlig förbättring vad gäller hälsa och säkerhet. Högsta ledningen 
säkerställer också att nödvändiga resurser och kommunikation föreligger och samarbetar med 
arbetstagare eller deras representanter och andra intressenter inom hälso- och 
säkerhetsområdet för att etablera en positiv attityd till hälsa och säkerhet. 
Minimikravet för Lindabkoncernens hälso- och säkerhetsarbete är att uppfylla alla tillämpliga 
lagar och förordningar eller koncernens egna hälso- och säkerhetsstandarder. Den striktaste 
av dem ska tillämpas. Lindabkoncernen strävar efter att följa en högre standard än miniminivå. 
Om Lindabkoncernens standarder strider mot tillämpliga lagar och förordningar är det 
lagstiftningen som gäller i första hand. 
Arbetsmiljön kartläggs regelbundet genom proaktiva riskbaserade processer för att identifiera, 
klassificera, utvärdera, prioritera, kontrollera och följa upp faror och risker.  
Om arbetsrelaterade incidenter eller olyckshändelser inträffar (både fysiska och psykosociala) 
ska bakomliggande orsaker utredas, och resultaten av sådana utredningar ska utgöra 
utgångspunkten för avhjälpande åtgärder som ska förhindra att något liknande inträffar igen. 
Det är varje enskild medarbetares ansvar att rapportera osäkra situationer, tillbud och 
olycksfall till ledningen utan att för den skull löpa risk att utsättas för repressalier.  
Kompetens och förmåga att identifiera risker ska uppnås genom lämplig utbildning, träning 
eller erfarenhet. 
Alla platser ska ta fram mätbara mål och åtgärdsplaner för hälsa och säkerhet med denna 
policy som underlag. 
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