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Arbetsmiljöpolicy 

Syfte och mål 

Våra medarbetare är vår mest värdefulla resurs. Vi arbetar därför aktivt för att främja en hållbar och 
säker arbetsmiljö, både utifrån en organisatorisk, social och fysisk aspekt, där medarbetare och ledare 
tillsammans bidrar till Diös utveckling.  

Diös arbetsmiljöpolicy syftar till att främja en trygg, hälsosam och utvecklande arbetsplats där: 

• alla som arbetar med och för oss ska känna sig trygga, respekterade och involverade.  

• arbetsrelaterad ohälsa och sjukdom samt olyckor inte förekommer.  

Ansvar och styrning 

Arbetsmiljöarbetet är en integrerad och systematisk del i Diös verksamhet. Det är Diös koncernledning 
som beslutar om bolagets övergripande arbetsmiljöpolicy. VD har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön 
och att policyn efterlevs. VD kan fördela arbetsmiljöuppgifter till chefer i organisationen. Cheferna 
ansvarar för genomförande och uppföljning av åtgärder på sina respektive avdelningar och 
affärsenheter. Varje medarbetare har och tar ansvar för att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet och för att 
säkerställa sin egen och andras hälsa och säkerhet.   

Vår arbetsmiljöpolicy innebär att 

• Vårt arbetsmiljöarbete bedrivs systematiskt och förebyggande  

• Gällande lag och myndighetskrav är en miniminivå  

• Verksamhetsmål är väl kända av samtliga i organisationen 

• Rollbeskrivningar för våra tjänster samt attestordning är tillgängliga för samtliga 

• Alla har tillräcklig kompetens och kunskap för att kunna bidra till en trygg och säker arbetsmiljö 

• Vi eftersträvar en ärlig och öppen attityd på arbetsplatsen och att våra relationer präglas av 
respekt och förtroende för varandra 

Uppföljning och implementering 

• Alla chefer med personalansvar ansvarar för att säkerställa att denna policy är känd och 
efterlevs inom dennes avdelning/ansvarsområde. Alla medarbetare har tillgång till 
policydokumentet via vårt intranät, Rummet. 

• Koncernledningen följer årligen upp arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att vi arbetar på ett 
tryggt och säkert sätt och fortsätter att utvecklas på området.  

 


