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Policyer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
SYFTE
Beskriva viljeinriktning för Sand & Vattenbläst AB och Cisternservice AB inom områdena kvalitet,
miljö och arbetsmiljö utifrån vision och affärsidé.

ANSVAR & BEFOGENHETER
VD ansvarar för att göra respektive policy känd, förstådd och tillämpad i respektive företag.
Varje medarbetare ansvarar för att påtala avvikelser mot respektive policy och att föreslå
förbättringar.

POLICY FÖR KVALITET
Sand & Vattenbläst AB och Cisternservice AB skall alltid eftersträva att uppfylla kundernas
uttalade och underförstådda behov och förväntningar samt följa övriga bindande krav. Våra
helhetsåtaganden inom industri- och miljösanering, byggberedning och korrosionsskyddande
åtgärder skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta skall
uppnås genom att:
• ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
• sätta konkreta mål för kvalitetsarbetet och följa upp dessa
• ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning samt avsätta tillräckliga resurser för
att kvalitetsarbetet skall bli effektivt
• ha en flexibel organisation med förmåga att lösa problem även vid komplexa uppdrag
• ständigt arbeta för att förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse
• betrakta kunden som en samarbetspartner.
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POLICY FÖR MILJÖ
Sand & Vattenbläst AB och Cisternservice AB skall alltid eftersträva att i våra åtaganden inom
industri- och miljösanering, byggberedning och korrosionsskyddande åtgärder minska vår
miljöpåverkan genom att:
• hantera kunders avfall på ett säkert sätt samt hushålla med energi och naturresurser
• utifrån våra förutsättningar förebygga föroreningar genom att bland annat rena av oss använt
processvatten före återförsel till vattenanläggning
• uppfylla tillämpliga krav i miljölagstiftningen och övriga bindande krav
• utarbeta konkreta mål för miljöarbetet och följa upp dessa
• ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
• ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning samt avsätta tillräckliga resurser för
att miljöarbetet skall bli effektivt
• hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan.

POLICY FÖR ARBETSMILJÖ
Sand & Vattenbläst AB och Cisternservice AB skall erbjuda en säker och sund arbetsmiljö som
inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa genom att:
• uppfylla tillämpliga krav i arbetsmiljölagstiftningen och övriga bindande krav
• sträva efter att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker inom våra arbeten med industrioch miljösanering, byggberedning och korrosionsskyddande åtgärder samt tillhörande
transporter
• sätta konkreta arbetsmiljömål kopplade till verksamheten och följa upp dessa
• ha ett effektivt system för arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas, förbättras och ger
bättre arbetsmiljöprestanda
• förebygga och motverka kränkande särbehandling
• upprätthålla en alkohol- och drogfri arbetsmiljö
• involvera medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och ge dem tillräcklig information och utbildning

samt avsätta tillräckliga resurser för att arbetsmiljöarbetet skall bli säkert och effektivt.

