
Arbetsmiljöpolicy för VSV-koncernen 
 
All personal ska medverka till en god arbetsmiljö genom att samarbeta, stötta varandra och vara lyhörda både 
för sin egen och sina medarbetares hälsa. 
All personal skall behandlas på ett rättvist sätt, kränkande särbehandling får inte förekomma, p.g.a. ålder, kön, 
funktionshinder, etnisk tillhörighet, hudfärg, trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. 
Alla anställda har ett lika stort ansvar att behandla varandra enligt samma regler.  
 
Det är  inte tillåtet att diskriminera föräldralediga i enlighet med föräldraledighetslagen. 
Eventuellt förekommande kränkande särbehandling, skall omedelbart rapporteras till närmaste chef eller till 
skyddsombud. 
All personal har ett ansvar att informera om brister i arbetsmiljön till arbetsledning eller skyddsombud. 
 
VSV-koncernen skall vara öppen för förändringar som påverkar arbetsmiljön positivt. 
VSV-koncernen har tecknat en sjukvårdsförsäkring för alla tillsvidareanställda. Företagshälsovård finns, avtal är 
tecknat med Clarahälsan. 
Gällande socialt ansvarstagande så har VSV-koncernen tagit ställning att beakta och följa ILO-konventioner och 
rekommendationer. 
 
Bilaga 1. Organisatorisk och social arbetsmiljö. 
VSV-koncernen ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till 
ohälsosam arbetsbelastning.  
 
VSV-koncernen skall se till att arbetstagarna känner till:  
1.    vilka arbetsuppgifter de skall utföra 
2.    vilket resultat som skall uppnås med arbetet 
3.    om det finns särskilda sätt som arbetet skall utföras på och i så fall hur 
4.    vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras, när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som skall 
utföras 
5.    vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet 
 
Förebyggande arbete: 
1.    avdelnings-/affärsområdeschefer skall väga in tänket om ohälsosam arbetsbelastning i all personal-, resurs- 
och arbetsplanering 
2.    resurserna skall anpassas till kraven i arbetet  
3.    undersöka och åtgärda eventuella risker kopplade till arbetsbelastning   
4.    frågan skall vara en fast punkt vid utvecklings- och medarbetarsamtal 
 
Målformulering: 
Ingen anställd i VSV-koncernen skall bli sjuk på grund av arbetsrelaterade orsaker. 
 
Ansvar och resurser, gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön: 
VD som arbetsgivare är ytterst ansvarig 
VD är ansvarig för att avdelnings-/AO chefer känner till vilket ansvar de har i frågan  
HR-ansvarig fungerar som bollplank till hela organisationen 
Skyddsombudet fungerar som bollplank till hela organisationen 
Ledningsgruppen kan vara ett forum för att diskutera och besluta i frågan 
Företagshälsovården och sjukvårdsförsäkringen är viktiga resurser att använda som rådgivare eller vårdgivare 
vid behov  
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