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POLICY

Svenska kraftnäts arbetsmiljöpolicy
Svenska kraftnäts vision inkluderar en säker och hållbar elförsörjning. Vi ska bidra
till energiomställningen genom ett personsälcert och driftsäkert transmissionsnät.
Svenska kraftnäts mål på arbetsmiljöområdet innebär en god fysisk, organisatorisk
och social miljö där människor med olika bakgrund, förmågor och kompetenser tas
till vara och där medarbetarna trivs med sitt arbete, mår bra och inte riskerar
sjukdom eller skada på jobbet.
Samverkan och delaktighet

Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt genom närmsta chef i samverkan med
medarbetare, konsulter, fackliga företrädare och skyddsombud. Alla ska verka för
att uppfylla lagstiftning, andra bindande krav inom arbetsmiljöområdet samt för
att skapa attraktiva, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser.
Vi arbetar aktivt med riskbedömning som ska involvera alla medarbetare. Vi
rapporterar, följer upp och utreder tillbud och olyckor i syfte att motverka framtida
händelser. Vi har en nollvision rörande allvarliga olyckor och tillbud och detta
gäller såväl internt som externt mot våra leverantörer.
Hur vi agerar mot varandra

På Svenska kraftnät är vi alla ansvariga för att behandla varandra med respekt och
bidra till ett bra arbetsklimat. Vi är varandras arbetsmiljö och vår arbetsplats ska
präglas av lyhördhet, samarbetsvilja, tillit och öppenhet. Alla ska behandlas jämlikt
och med respekt. Vi tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling,
mobbning och trakasserier på arbetsplatsen och slår fast att det absolut inte är
accepterat.
Svenska kraftnät verkar aktivt för en hållbar arbetssituation där alla medarbetare
har en rimlig arbetsbelastning, tillräcklig återhämtning med möjlighet till balans
mellan arbete och privatliv.
Vi vill bli bättre

Svenska kraftnät utvärderar löpande den egna organisationens insatser inom
arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga
arbetsmiljöarbetet.

