Kvalitets- och miljöpolicy
Syfte
Strategia är sedan 1 februari 2016 certifierade genom Svensk Certifiering (SCAB) enligt
ISO9001 och ISO14001.
Vi åtar oss uppdrag i roller som projektledare, projekteringsledare, byggledare och
KA-uppdrag. Här har vi en viktig uppgift att ställda kvalitetskrav i uppdraget förverkligas
Kvalitet ser vi som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdraget som i ett
långsiktigt företagsperspektiv.
Vi genomför våra uppdrag så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.
På uppdrag av kund, som beställarens representant verkar vi tillsammans med anlitade konsulter och
entreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågat uppdrag i rätt tid och till rätt utförande.
Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
Alla anställda och underkonsulter ska arbeta efter Strategias kvalitets- och
miljöledningssystem för att underlätta och säkerställa leveranser av tjänster till våra
kunder. Framgången i vårt miljö- och kvalitetsarbete bygger på det personliga
engagemanget och kompetensen hos våra medarbetare. Det är ett systematiskt
förbättringsarbete som hela tiden hålls levande genom ständig utveckling.
Kvalitetspolicy
Samtliga anställda inom Strategia Projektledning AB vet att:







Vi genom erfarenhetsåterföring och utbildning säkerställer att vi löpande förbättrar
vårt arbetssätt
Våra kunder ska anse att vi förmedlar en hög kvalitet och ha förtroende för oss
Vi är professionella, engagerade och målfokuserade
Vi genom vårt kvalitetsarbete säkrar företagets konkurrenskraft och arbetsmiljö
Vi genom återkommande riskanalyser säkerställer att alla hot och möjligheter vi
ställs inför hanteras på ett korrekt och effektivt sätt
Vi har som grundkrav att tillämpliga lagkrav uppfylls

Miljöpolicy
Strategia bedriver ett aktivt miljöarbete inom ramen för den verksamhet som vi utför på uppdrag av
kund. I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö
begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.
Genom vår kunskap om olika material och bygg-/installationsteknikers miljöaspekter kan vi bistå
kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.
I vårt praktiska miljöarbete deltar vi tillsammans med konsulter och entreprenörens medarbetare.
Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar,
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.
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Kvalitets- och miljöpolicy

Miljöpolicyn finns kommunicerad på vår hemsida för allmänheten.
Vi ska utifrån kundens krav och behov, samt i vårt interna arbete, främja ett långsiktigt
miljöarbete som följer vår miljöpolicy och upprättade miljöutredning. Vi värnar om den
yttre miljön och verkar för en hållbar samhällsutveckling som är gynnsam för kommande
generationer.
Detta gör vi genom att:






Utveckla känslan av ansvar för miljön genom att kontinuerligt öka kunskapen om
miljön
Att aktivt sträva efter att minska projektens miljöpåverkan
I våra uppdrag sträva efter minskad energiförbrukning och minskning av utsläpp i
driftsfasen
Följa gällande lagstiftning
Genom våra riskanalyser säkerställer vi att miljöhot och möjligheter tas i
beaktande
Organisation
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