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HÅLLBARHETSPOLICY 

LL Bolagens strävar efter att utföra hållbara tjänster, där allt är i balans och kunden är i fokus.  

 

 

Miljö - Vi strävar efter att orsaka så liten belastning på miljön som möjligt genom exempelvis effektiv 

logistik och bra miljöval av fordon och produkter. Vi skall arbeta miljöeffektivt och driva på 

utvecklingen mot bättre utnyttjande av resurser genom källsortering, återbruk och återvinning på ett 

ansvarsfullt sätt.  

Kvalitet och verksamhetsstyrning – Vi arbetar i enlighet med internationella standarder för kvalitet 

och miljö, ISO 9001 och ISO 14001 och genomgår både externa och interna revisioner flera gånger 

per år. Vi använder PDCA-modellen – Plan, Do, Check, Act – med planering och utförande av arbetet 

men också uppföljning och ständiga förbättringar.  

Arbetsmiljö – Vi skall bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi skall ta ett aktivt ansvar för 

arbetsmiljön på våra kontor och i fält genom löpande dialog med ansvarig chef och medarbetare 

samt genom skyddsronder, riskbedömning, traktgenomgång osv. Det skall vara högt i tak hos oss, 

nära och lätt att ta upp frågor med sin närmaste chef eller VD. Alla skall behandlas med respekt.  

Kommunikation - Vi skall kommunicera tydligt internt inom uppdragen så att arbetet kan utföras 

utan risk för missförstånd eller kvalitetsbrister. Intern kommunikation skall också säkerställa att alla 

medarbetare får ta del av viktig information och känna sig delaktiga i företagets utveckling. Extern 

kommunikation skall vara lika tydlig och i avtalssammanhang skriftlig. Våra tjänster marknadsförs i 
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första hand genom möten, i pågående uppdrag och på hemsidor, som skall vara uppdaterade, 

intressanta och relevanta.  

Kapacitetsutveckling – Både företaget och medarbetarna skall utvecklas kontinuerligt mot ständig 

förbättring för att vara konkurrenskraftiga och kunna ligga i framkant inom miljötjänster. Vi har också 

ett ansvar gentemot kunder och övrig omvärld att dela med oss av kunskap inom återvinning och 

miljö. 

Social kontext – Vi skall behandla samtliga kunder och medarbetare på ett jämställt och respektfullt 

sätt oavsett kön, religion, nationellt ursprung, ålder eller andra ovidkommande faktorer. Vi skall vara 

aktivt engagerade i miljö- och avfallsprojekt i utvecklingsländer för att driva på omställningen till en 

hållbar utveckling och cirkulär ekonomi och dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.  

Ekonomi – Vi skall förvalta företagets resurser på ett klokt och långsiktigt sätt genom väl avvägda 

inköp, långsiktiga investeringar och ansvarsfull hantering av befintliga resurser. Vi skall vara 

konkurrenskraftiga utan att kompromissa runt kvalitet och service.  

Teknik och utveckling – Vi skall aktivt följa utvecklingen inom vår bransch och annat som är relevant 

för företaget i vår omvärld, vara nyfikna och öppna för nya idéer, arbetssätt och tekniklösningar. Vi 

skall söka samarbeten med bra partners som kan tillföra spetskompetens och synergier.  

Lagar och förordningar – Vi skall följa lagar och förordningar samt krav i avtal med kunder samt 

överenskommelser med andra intressenter.  
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Tillsammans med målplanen är företagets policys centrala för att visa vad vi står för och hur vi vill arbeta. 
Policyn ska vara tydlig, kortfattad och specifik. VD är ansvarig för samtliga policys.  
 


