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Kvalitets- och hållbarhetspolicy
Presto Brandsäkerhet ska vara helhetsleverantör av produkter, tjänster och utbildning inom 
brandsäkerhet. Vår vision ”Alltid säker – ingen och inget ska skadas av brand eller olycka” 
syftar till att steg för steg bidra till ett tryggare samhälle genom att hjälpa till att skydda vår 
omgivning och stötta i förebyggande arbete.

För att åstadkomma detta lägger vi stor vikt vid att hålla en hög produkt- och tjänstekvalitet 
samt att prioritera åtgärder som avser säkerhets-, kvalitets- och hållbarhetsförbättringar av 
vår verksamhet.

Vår ambition är att vara Affärsmässiga och bedriva ett målstyrt hållbarhets- och kvalitetsarbe-
te som kan anses ansvarsfullt utifrån vår storlek, vår bransch samt globala mål och riktlinjer. 

Vi vill upplevas som Drivande och vi är inte rädda för att ta ledartröjan i syfte att leda bran-
schens utveckling och agera Föredöme.

Presto är Lyhörda och värnar om att förstå våra intressenters behov, genom en öppen dialog 
med kunder, myndigheter och övriga intressenter för att bevaka deras kravbild och ha bered-
skap vid förändringar. Att uppfylla bindande krav från författningar och intressenter ser vi som 
en miniminivå.

Presto ska alltid upplevas Pålitliga, bland annat genom att säkerställa hög kompetens och stort 
fokus på att hålla vad vi lovar. I vårt hållbarhetsarbete ska vi agera utifrån ansvarighet och 
transparens med integrerad hållbarhetshänsyn i vårt beslutsfattande. Vi ska ständigt arbeta 
aktivt för att minska vårt negativa avtryck och öka vårt positiva bidrag.
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Som tillverkare är ett av våra viktigaste hållbarhetsåtaganden; att driva utvecklingen av 
miljöanpassade produkter, med fokus på lågt miljö- och klimatavtryck och ett giftfritt 
innehåll som ledstjärnor. 

I allt vårt arbete är följande en uppsättning prioriterade hållbarhetsåtaganden vi arbetar 
aktivt med;
– effektiva och hållbara transporter,
– att höja miljökunskapen och medvetenhet hos våra medarbetare och övriga intressenter, 
– avfallsminimering och resurseffektivitet 
– minimerad kemikaliehantering i syfte att förebygga förorening av grundvatten, mark 
 och luft, samt
– socialt och etiskt schyssta villkor i vår egen verksamhet och hos våra leverantörer. 

Vi arbetar med dessa frågor genom tydliga riktlinjer och mål i syfte att åstadkomma en 
ständig utveckling och förbättring av vår kvalitets- och hållbarhetsstyrning. 

Filip Bjurström
VD och koncernchef
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Arbetsmiljöpolicy
Som medarbetare på Presto ska du alltid kunna känna dig säker och värdefull.

För oss på Presto är din säkerhet alltid i centrum 
Säkerhet är mer än vad vi förmedlar genom utbildning, konsultation och det arbete vi 
utför åt våra kunder. Säkerhet präglar alltid vårt eget arbetssätt och de förutsättningar 
vi skapar för varandra som medarbetare.

Arbetsmiljöfokus och riskmedvetenhet ska vara en integrerad del av det Presto är och 
gör och ska därför behandlas naturligt i alla vardagliga situationer och utmaningar. 
Säkerhetskultur är en del av vårt DNA.

En trygg arbetsmiljö kräver verktyg och på Presto ska vi kunna känna oss stolta över att 
bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete där styrning av fysisk, organisatorisk 
och social arbetsmiljö är naturliga komponenter. 

För att få det systematiska arbetsmiljöarbetet och vår säkerhetskultur att leva och 
berika krävs dialog och kunskap. Vi säkerställer att ledare och chefer ska ha kompetens, 
resurser och befogenheter att kunna driva och hantera arbetsmiljöfrågor på ett tryggt 
sätt i den dagliga verksamheten. Hos oss ska ingen drabbas av ohälsa eller skada på 
grund av brister i vår arbetsmiljö eller vår kompetens. Vi främjar friskvård och bedriver 
utifrån behov arbetsanpassad rehabilitering.



Presto ska vara en arbetsplats präglad av lika behandling – där alla är välkomna. Inga 
former av trakasserier eller kränkande särbehandling accepteras. Hos oss gäller nolltole-
rans mot kränkningar och mobbning.

Arbetsmiljön på Presto ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen 
dialog där vi med omtanke påminner varandra om risker, regler och bemötande. För att 
uppnå detta förväntas varje medarbetare visa ett personligt ansvar för främjande av 
god hälsa och en trivsam och säker arbetsmiljö där vi både rapporterar risker och lyfter 
förbättringsförslag.

Varje medarbetare ska ges självständighet och tydlighet i arbetet genom tilldelat 
ansvar och befogenhet och det ska alltid finnas utrymme att lyfta frågor om utveckling 
och utmaningar. 

Arbetet är en viktig pusselbit i våra medarbetares liv, vilket gör vårt arbete för hälsosam 
arbetsbelastning och en hållbar arbetsmiljö till ett stort och viktigt ansvar.

Vårt mål är att; Presto ska vara en arbetsplats där vi mår bra, känner oss värdefulla, 
kan utvecklas och vill rekommendera andra att arbeta!

Övergripande arbetsmiljömål 
Prestos mål är att vara branschens attraktivaste arbetsgivare och att kunna stå för att vi 
alltid arbetar aktivt för att efterleva och bibehålla vår strävan om en trivsam och säker 
arbetsmiljö. 

Medarbetarna är Prestos viktigaste tillgång!

Därför följer vi löpande upp våra anställdas upplevelser inom följande områden: 

 Jag mår bra av att jobba på Presto.

 Jag känner mig värdefull i min roll på Presto.

 Jag upplever att jag utvecklas i min roll på Presto.

 Jag kan rekommendera andra att arbeta på Presto.

Filip Bjurström
VD och koncernchef
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Create value out of risk
Med vår helhetssyn på brandskydd och säkerhet 

hjälper vi våra kunder att utifrån deras förutsättningar 
göra deras verksamheter tryggare, bättre 

och mer hållbara. 


