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Kvalitetspolicy
LindholmsGruppen och dess dotterbolag skall arbeta aktivt med  
kvalitet och kundens förväntningar. Det innebär att vi skall följa 
tillämpliga standarder och regler för respektive bolag. Vissa delar 
övervakas dessutom av certifierade externa kontrollorgan. 

I vårt dagliga arbete använder vi oss av en intern kvalitetspolicy för att 
säkerställa att kunden får ”rätt kvalitet”. 

Grundpelarna i vårt kvalitetsarbete är:

    Nöjda kunder leder till att vi är en långsiktig och pålitlig  
samarbetspartner.

   Vår leverans skall överträffa de krav och förväntningar som våra 
kunder har.

   Våra medarbetare och våra medarbetares kompetens skall motsvara 
kundernas krav och förväntningar. Genom att samarbeta på ett effektivt 
sätt skall vi göra rätt från början.

   Alla medarbetare skall, som en naturlig del i det dagliga arbetet, 
engageras i kvalitetsförbättrande åtgärder.

   Kvalitén skall utvärderas och utvecklas löpande.

   Vi eftersträvar att samarbeta med partners som arbetar ansvarsfullt, 
med fokus på kvalitet och miljö.

   Koncernens värderingar, vision och strategi skall utgöra basen för 
vårt kvalitetsarbete och våra processer, med leveranssäkerhet och 
kundnytta i fokus.
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Miljöpolicy
LindholmsGruppens koncernövergripande miljöpolicy utgör grunden för 
våra dotterbolags miljöarbete. Syftet är att underlätta för alla anställda 
att förstå hur de i sitt dagliga arbete kan minska miljöpåverkan. 

Vår vision är att tillverkning och inköp ska vara klimatneutrala år 2030. Som 
fokusområden har vi prioriterat Effektiv resurshantering och Transporter. 

Grundpelarna i vårt miljöarbete är:

    Vi skall uppfylla gällande miljölagstiftning och lokala  
myndighetskrav

   Vi skall ständigt minska våra koldioxidutsläpp

   Vi skall använda material, energi och naturresurser så effektivt  
som möjligt.

   Vi skall minimera uppkomsten av spill och avfall och försöka hitta  
andra användningsområden om det ändå uppstår.

   Vi skall ha beredskap att hantera miljöolyckor och oavsiktliga  
utsläpp till miljön. 

   Vi skall kontinuerligt arbeta med att förebygga negativ miljöpåverkan.

   Vi skall ta vara på möjligheterna att göra miljöanpassningar vid  
investeringar och förändringar i processer och anläggningar.

   Vi skall dokumentera och kommunicera vårt miljöarbete till våra  
anställda, och ge en öppen och saklig information till externa intressenter.

   Vi skall ställa krav på leverantörer och samarbetspartners att också  
ta miljöhänsyn. Vi skall söka samverkan i syfte att tillsammans med  
leverantörer och samarbetspartners, utveckla vårt miljöarbete.

Varje avdelningschef 
ansvarar för att informera och 
presentera vår kvalitetspolicy 
och miljöpolicy för våra med-
arbetare. Dessa policys skall 
årligen ses över och vid behov 
uppdateras. 
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