
 
 

 

 

Kvalitets- och miljöpolicy 

 

Hillerstorps Schakt utför entreprenadarbeten inom bygg och anläggning, samt utför kabel- och 
energiarbeten. 

Vi är certifierade mot ISO 9001:2015, 14001:2015 och 45001:2018. 

Intressenterna i vår verksamhet är kunder som privatpersoner, företag och kommuner. Ägare, 
anställda och deras familjer, leverantörer och underentreprenörer, samhället och dess medborgare, 
skolan samt kommuner och myndigheter i sin lagstiftande och reglerande roll, Försäkringskassan, 
Arbetsmiljöverket och facket. 
 
Intressenterna ställer krav på god kvalité i utfört arbete och ett aktivt miljö -och arbetsmiljöarbete. 
Särskilt inom skolan finns behov av praktik som samtidigt fyller en funktion för oss inför framtida 
rekrytering. 

Grunden för vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete är vår strävan att bli ett ännu bättre företag. 
Med det mindre företagets fördelar kan vi genomföra såväl stora som små projekt samt erbjuda 
effektiva tilläggstjänster. Vi ska vara våra kunders förstaval genom att vara flexibla, effektiva, ha korta 
beslutsvägar och vara tillgängliga. 

 

Det här är vårt åtagande inom kvalitet 

• Ledarskapet vara ansvarsfullt och kvalitetsmedvetet  

• Vi har rätt kompetens för de uppdrag vi åtar oss och ger våra anställda förutsättningen att 
göra bra jobb.  

• Vi utveckla och arbeta med effektiva arbetsmetoder. 

• Vi ska utföra våra uppdrag inom överenskommen tidsram, till överenskommet pris och vad 
som ska utföras.  

• Vi mäter vår kundnöjdhet. 

• Vi ska vara servicevänliga och ha en dialog med kunder och andra intressenter som bygger 
på förtroende.  

• Verktyg och annan utrustning vara i gott skick för rätt ändamål. 

• Vi ska uppfylla de krav våra kunder och övriga intressenter ställer på vår verksamhet och vi 
ska arbeta med ständiga förbättringar.  

 

Det här är vårt åtagande inom miljö 

• Ledarskapet ska vara ansvarsfullt och miljömedvetet 
• Vi åtar oss att skydda miljön, förhindra utsläpp och förebygga föroreningar. 

• Vi ska arbeta med att minska vårt behov av farliga kemikalier samt planera våra transporter 
för att minimera våra CO2-utsläpp.  

• Vi är medvetna om materialval och väljer det bästa ur kvalitéts – och miljösynpunkt. 
• Våra transporter ska vara effektiva i syfte att minska negativa effekter på miljön. 
• Vi ska bibehålla och öka kunskapen kring miljöfrågor hos våra anställda. 
• Vi arbetar efter ständiga förbättringar och åtgärder för att minska får miljöpåverkan. 
• Vi ska uppfylla de miljölagar och andra krav som ställs på vår verksamhet och vi ska arbeta 

med ständiga förbättringar 
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