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LEDARSKAP 
 
Policies  

 
Kvalitetspolicy 
Visionen är att koncernen ska vara kundernas självklara förstahandsval när det gäller de 

teknikområden där koncernens bolag verkar. 

 

• Vi vill ha nöjda kunder  

Kundtillfredsställelse är viktig för oss. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår 

leveransprecision. Vi frågar alltid kunden innan projektstart vad som är viktigast för 

dem i samarbetet med oss, detta för att kunna möta dem där de vill. Efter projektet 

utvärderar vi vårt arbete med kunden för att säkerställa att vi uppfyllt deras 

önskemål och krav och få veta hur vi kan bli bättre i framtiden. 

 

• Kunnig och engagerad personal 

Vi säkerställer medarbetarnas kunskap och kompetensnivå och vilka 

utbildningsbehov de har. Genom att satsa på vår personal och deras 
vidareutbildning, får vi en kunniga och engagerade medarbetare som kan möta 

kundernas behov för att nå våra mål.  

 

• Maskinpark 

Vi underhåller våra maskiner och arbetsredskap kontinuerligt. För oss innebär en 

komplett maskinpark att vi kan utföra vårt arbete med säkerhet och precision. Att 
investera i maskinparken är en självklarhet för oss, både för att vi växer som företag 

och för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. 

 

• Uppförandekod 

Vi värdesätter våra värderingar, uppförandekoder, högt. Styrud står för respekt, 
ärlighet och ödmjukhet, dvs pålitlighet. Detta gäller såväl i externt gentemot våra 

kunder som internt gentemot våra anställda, underleverantörer och konsulter. 

 

• Lagar och ständiga förbättringar 

Vi följer lagar, förordningar och krav och arbetar ständigt för förbättringar. 
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Arbetsmiljöpolicy 

Hos oss ska vi alltid sätta individens säkerhet i främsta rummet.  

Styruds övergripande mål är ”noll” arbetsplatsolyckor. 
 

Styrud strävar efter att vara ett konkurrenskraftigt företag där personalen trivs och 
utvecklas. Att skapa en trygg arbetsplats där säkerhet går först med en kultur präglad av 

uppförandekoderna, affärsmannaskap, respekt, ärlighet och ödmjukhet. 

 

Styruds arbetsmiljöarbete omfattar hela verksamheten utifrån såväl psykosociala som 

fysiska aspekter. Information och fortbildning är en viktig del för att skapa ökad 
medvetenhet och förebygga risker när det är möjligt. 

 

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla arbetsmiljön, några exempel: 

• Genomförande av riskbedömningar och åtgärder 

• Förbättra arbetssätt och rutiner som bidrar till en säkrare arbetsplats 

• Regelbundna medarbetarsamtal där individuella utvecklings- och kompetensplaner 

tas fram i samarbete 

• HR stöttar rörande planering av utbildningar och vid behov rehabilitering personal 

• Alla får rätt utrustning och hjälpmedel för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

• Medarbetarundersökningar 

• Regelbunden uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i Styruds intresse att 

upprätthålla högre standard än så. 
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Miljöpolicy  

Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar inom miljöområdet där lagar och kundkrav 

utgör miniminivå för vår ambition. 

 

Huvudprinciper för miljöstyrning: 
Miljöarbetet är en naturlig del i våra projekt 

Från besvarande av förfrågan, planeringsskede och utförande. 

 

Vi planerar våra projekt för optimering av b.la: 

• Transporter 

• Minimering av avfallsmängder/-massor och antalet kemiska produkter 

• Tydlighet avseende dokumentation 

• Tydliga kommunikationsvägar 

• Tydliga rutiner under utförandefasen 

 

Vi har ordning och reda på avfalls- och kemikaliehantering, maskiner och utrustning 

under utförandefasen. 

Miljöarbetet är en naturlig del av verksamheten och rutinerna är integrerade i 

verksamhetssystemet. 

 

Vi minimerar energiförbrukning och CO2-utsläpp 

Detta görs b.la genom: 

• Ständig förnyelse av fordon och maskinpark 

• Effektiv produktionsplanering med delaktighet från projektledare och arbetsledare 

• Minimering av tomgångskörning 

 

Vi lär oss av våra incidenter och minskar konsekvenserna vid oönskade händelser 
Vi rapporterar och utreder alltid miljörelaterade tillbud och olyckor. Detta så att åtgärder 
kan vidtas för förhindrande av upprepning och implementering av förbättringar. 

Nödlägesberedskap är en självklarhet.  

 

Styrning av externt tillhandahållna produkter och tjänster 
Vi strävar efter att alla våra produkt- och tjänsteleverantörer tar både miljömässigt och 
socialt ansvar och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra uppföljningen av våra 

leverantörer. 

 

Vi strävar efter att alltid hitta och överväga mer miljövänliga alternativ vid inköp. 

 

Styrud vill ligga i framkant vad gäller utrustning och aktivt påverka utvecklingen till ännu 
mer effektiva och miljövänliga maskiner och fordon. Vi samarbetar aktivt med våra 

leverantörer för att få ut det allra bästa ut varje inköpt enhet. 

 

Alla har ett ansvar och ska följa försiktighetsprincipen 
Alla medarbetare och alla som deltar i våra projekt informeras om våra rutiner och 
miljöförbättrande åtgärder samt ansvarar för sin del av förverkligandet. 

 

Medarbetarnas medvetenhet och kunskap är central för ett framgångsrikt miljöarbete.  

 




