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1 Inledning 
Syfte 

Att ge övergripande vägledning, styrning och stöd gällande säkerhetsledning inom SSAB Europe  

Omfattning 

Denna policy gäller SSAB Europe division 

Ansvar 

Alla 

Definitioner 

På koncernnivå inom SSAB finns inga policies. Därför existerar ingen kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöpolicy. 

All övergripande vägledning och styrning finns i koncerndirektiv och -instruktioner. Efterlevnad är 

obligatorisk med de koncerndirektiv och -instruktioner som finns inom SSAB (i tillämpliga fall). 

2 Beskrivning 
SSAB är fast beslutet att vara det säkraste stålföretaget i världen med målet att uppnå noll olyckor, 

arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Att tillhandahålla en säker och trygg arbetsmiljö för våra anställda, 

entreprenörer och besökare är högsta prioritet. Varje medarbetare och entreprenör som arbetar för SSAB 

har ett personligt ansvar att arbeta på ett säkert sätt varje dag. Att arbeta säkert är en grundläggande 

förutsättning för att vara anställd på SSAB. Arbetsmiljöarbetet är en del av det integrerade 

ledningssystemet. 

För att uppnå vårt mål om noll olyckor, skador och arbetsrelaterade sjukdomar kommer SSAB att: 

• Säkerställa att säkerheten beaktas i alla aktiviteter och beslut i hela företaget. 

• Samarbeta för att förebygga olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar genom att identifiera, utvärdera och 

eliminera risker. 

• Systematiskt identifiera och eliminera de bakomliggande orsakerna till inträffade olyckor och händelser, i 

syfte att förhindra att de upprepas. 

• Se till att ledningen och linjeorganisationen ansvarar för arbetsmiljöarbetet. De stöttas av arbetsmiljö-

specialister. Alla SSAB-medarbetare är dock ansvariga för sin egen och för andras säkerheten i sin egen 

arbetsmiljö. Vi måste avbryta arbetet och instruera kollegor och entreprenörer om de tar risker eller bryter 

mot fastställda säkerhetsregler. Allt arbete som inte utförs på ett säkert sätt måste avbrytas. 

• Säkerställa att chefer föregår med gott exempel. De ansvarar för arbetsmiljön och måste uppträda som 

goda förebilder. 
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•Säkerställa att alla medarbetare har tillgång till alla nödvändiga instruktioner, samt den utbildning och den 

utrustning som krävs för att kunna arbeta säkert. 

• Uppfylla eller överträffa alla tillämpliga lagar, regler och SSABs krav. 

• Fastställa tydliga mål och genomföra regelbunden uppföljning för att se till att dessa mål uppfylls. 

Tillämpningen och efterlevnaden av denna policy innebär att SSAB uppnår ständiga förbättringar inom 

hälsa och säkerhet, stärker företaget och säkerställer att SSAB fortsätter att vara ett stålföretag i 

världsklass. 


