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Arbetsmiljöpolicy 

Syfte 

Hos oss på Wibax arbetar vi för att bibehålla och skapa en trivsam, säker och utvecklande arbetsplats 

för alla medarbetare. Detta genom ett gemensamt arbete; arbetsgivare och arbetstagare, där vårt 

arbetsmiljöarbete innebär en investering i medarbetare och företaget som skall bidra till välbehag på 

vår arbetsplats. 

Ansvar 

Alla anställda på Wibax 

Genomförande 

Genom utbildning skall alla medarbetare erhålla kunskaper om de produkter, material och utrustning 

som är relevant för respektive medarbetares arbete. Alla medarbetare skall även ha nödvändiga 

kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna leva upp till sitt individuella ansvar för 

arbetsmiljön.  

Wi arbetar dagligen med att uppmärksamma och åtgärda risker 

Wi utför vårt arbetsmiljöarbete utifrån bra rutiner, tydlig ansvarsfördelning och ständiga förbättringar i 

alla delar 

Wi följer upp att arbetsmiljöregler som berör verksamheten efterlevs  

Wi undersöker arbetsmiljön kontinuerligt genom checklistor och samverkansmöten  

Wi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika upprepande genom att lösa grundproblemet 

Genom en strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön skapa Wi förutsättningar för: 

• att förhindra arbetsskador 

• att minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro 

Samtliga chefer skall: 

• Driva ett aktivt dagligt arbetsmiljöarbete 

• Arbeta för tidig rehabilitering genom att vara uppmärksam på förekomst av missbruk och 

diskriminering 

• Hålla årliga utvecklingssamtal med sina medarbetare 
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Alla medarbetare skall: 

• Utföra sina arbetsuppgifter enligt gällande säkerhetskrav och medverka till att eliminera risker 

i arbetet 

• Bidra till kontinuerliga förbättringar i arbetsmiljön för att skapa en bra arbetsplats 

• Utföra sina arbetsuppgifter enligt gällande säkerhetskrav och medverka till att eliminera risker 

i arbetet 

• Visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö 

 

Revisionshistorik 

Versions-

nummer 

Ändringar mot tidigare version Datum 
(ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Ansvarig 

1.0 Första utgåva 2009-10-05 Annica Pettersson 

2.0  2015-05-25 Annica Pettersson 

3.0  2018-03-19 Therese Öström 

 


