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1.   Ansvar inom Vygon (Sweden) AB 
 

Det är Vygon (Sweden) AB:s policy att uppfylla de villkor 

som finns inom Arbetsmiljöförordningen (1977:1166, med 

ändringar SFS 2011:528) och att tillhandahålla och 

upprätthålla en hälsosam och säker arbetsmiljö. 
 

Vygon (Sweden) AB:s målsättning när det gäller hälsa och 

säkerhet är att minimera antalet arbetsrelaterade olyckor och 

sjukdomar för att slutligen upprätthålla en olycksfri 

arbetsplats. 
 

Förutom att värna om våra anställda vidkänner och 

accepterar Vygon (Sweden) AB sitt ansvar att skydda 

följande personers hälsa och säkerhet: 
 

•  Alla besökare till företaget 

•  Entreprenörer, underleverantörer, personal från 

bemanningsföretag och andra tillfälliga medarbetare 

•  Medborgare som berörs av vår verksamhet 

•  Våra kunder 
 

 
Det övergripande och slutgiltiga ansvaret för hälsa och 

säkerhet inom Vygon (Sweden) AB ligger hos företagets 

verkställande direktör. 

 
Ansvar för det övergripande, implementering, övervakning 

och uppföljning av hälsa och säkerhet inom Vygon (Sweden) 

AB ligger hos personalansvarig. 

 
Uppgifter avseende interna rutiner, ansvarskedjan samt 

specifik säkerhetsinformation återfinns i dokumentet 

”Personalhandboken”. 

2.   Kommunikation av hälso- och 

säkerhetsrelaterade frågor 
 

Vygon (Sweden) AB ska se till att alla medarbetare känner 

till innehållet i vår hälso- och säkerhetspolicy. 

 
 
Kommunicering sker i form av: 
 

•  Instruktion från medarbetarens direkta chef 

•  Hälso- och Säkerhetsdirektiv 

•  Skriftliga uttalanden 

•  Personalhandbok 
 

 
3.  Samarbete och omsorg 
 

För att kunna etablera och upprätthålla en hälsosam och säker 

arbetsmiljö är ett samarbete mellan medarbetare på alla nivåer 

en nödvändighet. 
 

Det åligger alla medarbetare att samarbeta med 

säkerhetsansvariga och att acceptera sina skyldigheter i 

enlighet med det som införlivas i dokumentet 

”Personalhandboken”. 
 

Varje medarbetare har skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder 

för att bevara och skydda sin egen hälsa och säkerhet samt 

hälsan och säkerheten hos alla andra människor som berörs av 

företagets verksamhet. 

 
4.  Hälso- och säkerhetsutbildning 

Hälso- och säkerhetsutbildning anses vara en oumbärlig del av 

ett effektivt hälso- och säkerhetsprogram. Det är av ytterst vikt 

att varje medarbetare inom organisationen utbildas för att 

kunna genomföra sitt arbete på ett effektivt och säkert sätt. 
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Det är Vygon (Sweden) AB:s ledningsgrupps bestämda åsikt 

att om ett arbete inte genomförs på ett säkert sätt är det inte 

heller effektivt. 

 
Alla medarbetare ska utbildas i säkra arbetsmetoder och 

rutiner innan de tilldelas nya arbetsuppgifter. 

 
5.  Vygon (Sweden) AB åtar sig att tillämpa och 

säkerställa efterlevnad av den lagstiftning som 

återfinns i Arbetsmiljölagen 1977. Därmed ska 

företaget: 

 
• Bestämma vad som skulle kunna skada en anställd i sitt 

arbete samt vilka åtgärder som krävs för att förebygga 

sådan skada 
 

• Samråda och samarbeta med personal, hälso- och 

säkerhetsrepresentanter för att skydda alla på 

arbetsplatsen från eventuell skada 
 

• Ge medarbetaren den hälso- och säkerhetsutbildning 

som krävs för att han/hon ska kunna genomföra sitt 

arbete på ett säkert sätt 
 

• Tillhandahålla alla nödvändiga säkerhetsutrustningar och 

skyddskläder samt se till att dessa omhändertas och 

underhållas på ett riktigt sätt 
 

• Tillhandahålla toaletter, tvättmöjligheter samt 

dricksvatten 
 

•     Tillhandahålla tillräcklig utrustning för första hjälpen 
 

• Se till att företaget har tecknat en försäkring som täcker 

medarbetare i fall de drabbas av arbetsrelaterad skada 

eller sjukdom. Dessutom ska Vygon tillhandahålla en 

utskriven eller elektronisk kopia av det gällande 

försäkringsbrevet på ett lättåtkomligt ställe 
 

• Samarbeta med alla andra medarbetare, entreprenörer, 

underleverantörer och personal från bemanningsföretag 

som delar på arbetsplatsen, i syfte att skydda allas hälsa 

och säkerhet 

 
6.  Rapportering av skador, sjukdomar och farliga 

arbetsrelaterade händelser i enlighet med 

Arbetsmiljölagen enligt följande: 

 

•   Dödsfall  

•  Allvarliga skador  

•  Skador på allmänheten eller på människor som inte 

befinner sig på sin arbetsplats, där de transporteras 

från olycksplatsen till sjukhus 

• Vissa arbetsrelaterade sjukdomar 
 

• Vissa farliga händelser – ett nära tillbud där 

något händer som inte resulterar i en skada men 

som hade kunnat göra det 
 

• Dödsfall, allvarliga skador och farliga händelser 

måste rapporteras utan dröjsmål., även om bara 

följande måste rapporteras utanför ordinarie 

arbetstid: 
 

- Dödsolyckor på arbetsplatsen 
 

- Olyckor där flera arbetare har skadats allvarligt 
 

- Olyckor som resulterar i en allvarlig skada på en 

medborgare/allmänheten 

 

- Olyckor eller händelser som resulterar i stora 

störningar såsom evakuering av människor, 

stängningar av vägar, ett behov av ett större 

antal människor att uppsöka sjukhus osv. 
 

 

7.  Medarbetare måste följa hälso- och säkerhetsåtgärder 

vilket innebär att man ska: 

 
• Följa utbildningen erhållen av Vygon vid användande av 

arbetsutrustningar som företaget har tillhandahållit 
 

• Vidta rimliga åtgärder för att värna om sin egen och 

andra människors hälsa och säkerhet 
 

• Samarbeta med Vygon när det gäller hälso- och 

säkerhetsfrågor 
 

• Informera chef eller säkerhetsansvarig om man anser 

att en människas hälsa och/eller säkerhet äventyras på 

grund av arbetet eller otillräckliga säkerhetsåtgärder 

 

 
 
8.  Om ett problem uppstår eller man är orolig att ett 

problem kan komma att uppstå: 

 
•  Prata med närmaste chef eller säkerhetsansvarig. Kvarstår 

oron efter samtal med någon av dessa bör 

Arbetsmiljöverket kontaktas. www.arbetsmiljoverket.se, 

telefonnummer: 010-730 90 00 
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