
 
Verksamhetspolicy 2021-2022 
I en mogen bransch skall vi vara ett hållbart alternativ med fokus på kommunikation 
för våra beställare vilket skall vara ett starkt motiv till att göra affärer med oss.  
Ett systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete är grunden till starka 
organisationer. Våra värderingar präglar vårt dagliga samtal vilket borgar för att vi 
finner glädje och trygghet i våra relationer.  
Vi ska arbeta innovativt och engagerat så våra beställare . 
 
Kvalitetspolicy 
Builda ska arbeta för att ständigt förbättra och utveckla koncernens verksamheter. Vi 
är innovativa i all vår företagsamhet, viljan att alltid utveckla och förbättra vår 
verksamhet skall vara påtaglig. 
 
Detta gör vi genom att: 

• Uppfylla kunders krav på kvalitet avseende våra tjänster och produkter. 
• Höga kvalitetsmål avseende kommunikation för att nå kundtillfredsställelse. 
• Arbeta innovativt och bruka våra resurser på mest effektivfulla sätt. 
• Uppfylla de lagar och krav. Lagstiftningen ser vi som minimikrav. 
• Ständigt förbättra vårt verksamhetssystem så att vårt arbete därigenom kan 

bedrivas på ett effektivt sätt.  
• Tillgodose kundens behov i varje enskilt projekt. 
• Hålla ordning och reda, vara hela och rena, lämna städat och klart 

 
 

Miljöpolicy 
Buildakoncernen har ansvar för miljöpåverkan. Med kunskap, kompetens och 
engagemang ska vi bidra till en hållbar miljö. Målet är att minska koncernens 
klimatpåverkan genom hela projektets hela livscykel. 

Detta gör vi genom att: 

• Vi skall alltid välja ett ekologisk alternativ om det finns tillgängligt på 
marknaden och uppfyller våra och kunds krav på egenskaper och ekonomi. 

• Vi använder miljömärkta produkter i det finns tillgängligt på marknaden och 
uppfyller våra och kunds krav på egenskaper och ekonomi. 

• Vi förebygger föroreningar och arbetar mot fastställda miljömål i 
verksamheten. 

• Vi följer tillämpliga lagar och förordningar och andra krav. Lagstiftningen ser vi 
som minimikrav. 

• Vi följer upp och förbättrar ständigt miljöarbetet för en långsiktigt hållbar 
utveckling. 

• Vi jobbar ständigt med vårt miljöarbete och ser till att det bedrivs systematiskt 
med en tydlig struktur. 

 
 
 
 



Arbetsmiljöpolicy 
Builda ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som integreras i de övriga 
verksamhetsfrågorna. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Genom att integrera 
hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete skapar vi en god och säker fysisk, psykisk och 
social sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. 
 
Detta gör vi genom att: 

• Främja rörelse genom allmänna aktiviteter och föregå med gott exempel. 
• Vara prestigelösa, ledning skall föregå med gott exempel. 
• Att främja glädje och aktivt arbeta för att uppnå situationer som framkallar 

skratt. Ledning skall föregå med gott exempel. 
• Arbeta med handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt. 
• Alltid driva ett aktivt arbetsmiljöarbete, förhindra och förebygga 

arbetsmiljöskador.  
• Följa lagar, förordningar och föreskrifter som ställs på oss. 
• Upprätta checklistor för arbetsplatserna för minimering av risker och olycksfall. 
• Följa upp arbetsmiljöarbete, tillbud, olycksfall och frånvarostatistik. För att på 

så sätt eliminera faror och risker. 
• Arbeta för att alla i organisation samverkar för en god arbetsmiljö 
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