
 

Företagets affärsidé är att bedriva entreprenadverksamhet och byggservice som total- 
entreprenör inom byggsektorn – från idé till färdig byggnad. Tjänsterna är allt från ny-, om-  
och tillbyggnad inom lager, produktion och logistikhallar. 

 
Företagets policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Vår policy är kopplad till affärsidén. 

• Vi arbetar mot de kund- och lagkrav som finns och arbetar ständigt med förbättringar  
inom KMA.

• Vi har ett systematiskt arbetssätt i hela verksamheten.
• Vi arbetar aktivt med att förebygga KMA-risker.
• Vi har en handlingsplan för våra KMA-mål.
• Vår KMA-policy är kommunicerad i företaget.
• Vår KMA-policy kan publiceras och visas vid behov för intressenter.

KVALITETPOLICY
• Vi skall tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra ett uppdrag 

eller projekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet.
• Vi ska vara servicevänliga och ha en dialog med kunder och andra intressenter som bygger 

på förtroende.
• Vårt ledningssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje 

medarbetare skall veta sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter.
• Våra medarbetare skall alltid vara uppdaterade med kurser och utbildningar för att möta 

dem krav som finns samt ständigt förbättra vår kvalitet.
• Projekten planeras i god tid för att förebygga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.
• Verktyg och annan utrustning vara i gott skick för rätt ändamål.
• Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs. De skall ha stöd av att lednings- 

systemet är ett hjälpmedel för att utföra vårt arbete.
• Kunden skall känna förtroende för alla de tjänster Ågårds BYGG AB erbjuder.

MILJÖPOLICY
• Vi planerar olika projekt samtidigt med material i god tid, då vi vill minska på  

antal materialtransporter.
• Vi skall minska avfallet och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas om 

hand på rätt sätt. I första hand ska vi använda produkter som är förnyelsebara. Vi är  
medvetna om materialval och väljer det bästa ur kvalitéts – och miljösynpunkt.

• Vi ska löpande identifiera och värdera våra betydande miljöaspekter. I möjligaste mån söka 
efter miljöcertifierade leverantörer av material.



 

ARBETSMILJÖPOLICY
• Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten på så sätt att vi får en bra 

arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall. Vi accepterar inte kränkande  
särbehandling i företaget. Vi erbjuder alla en god arbetsmiljö som är hälsofrämjande, fri från 
diskriminering. Alla ska bidra aktivt till en god arbetsmiljö och gemenskap i arbetslaget - du 
är någon annans arbetsmiljö. Vi respekterar varandras erfarenheter och lika värde

• Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbets-
miljö och följa beslutade regler och instruktioner. Genom medarbetarnas engagemang ser vi 
till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt.

• Vår KMA-ansvarig med projektledare och arbetsledare ansvarar för att identifiera alla ev. 
risker & faror på arbetsplats för att ta fram åtgärder som minimera riskerna. KMA-ansva-
rig med projektledarna och arbetsledarna håller sig ständigt uppdaterade med dem lagar 
som påverkar företagets verksamhet.

• Vi inför också tydliga förbjud mot produkter som vi anser är en fara på arbetsplatsen
• På varje arbetsplats finns tillgång till första-hjälpen samt tydliga instruktioner vid  

akuta olycksfall.
• Arbetsförhållandena skall medge omväxling i arbetet, bra samarbete och social kontakt med 

arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning och erfarenhet som den 
enskilde medarbetaren har.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att internrevision planeras och genomförs.


