
 

  
Titel:  
Verksamhetspolicy 
 
  

Gällande utgåvedatum:   Utgåva nummer:  Sida: 

2020-06-23   3  1 av 1 
Utskriven kopia gäller endast efter verifiering mot databasen 

 

Malmqvist & Co Byggnads AB står för effektivisering och vill bli förknippade med hållbara produkter 
som uppfyller våra kunders krav. Vi arbetar ständigt för att uppnå långsiktiga relationer med både 
kunder och leverantörer. Öppenhet och ärlighet ska genomsyra hela verksamheten där vi ska hålla 
det vi lovar.  

Med tekniska lösningar och hög kompetens skapar vi ett mervärde för våra kunder i form av goda 
relationer, klimatsmarta val, förtroende för samarbete och ett trevligt bemötande. Vi söker ett nära 
samarbete med långsiktiga relationer och tror att framgång för kunden är framgång för oss. Detta 
uppnår vi genom att lyssna på kundernas behov, hålla tidsplaner och tillhandahålla hållbara lösningar 
med utlovad kvalitet för att uppnå ökad kundnöjdhet.  
 
Kvalitets, miljö- och arbetsmiljöfrågor ser vi som en framgångsfaktor, både i enskilda projekt och för 
ett långsiktigt affärsförhållande med våra kunder. Vi använder oss av accepterade 
branschrekommendationer och arbetsmetoder. Med kompetent personal och systematiska 
egenkontroller säkerställer vi ett professionellt utförande under hela utförandet.  
 
Med ett aktivt miljöarbete minskar vi vår miljöförorening genom att bland annat ta ansvar för det 
avfall som uppkommer i verksamheten, arbeta med smarta transporter och rutinmässiga kontroller 
av inbyggt material.  
 
Kommunikation och deltagande är en kritisk punkt för vår framgång i arbetsmiljöarbetet. Därför 
lägger vi mycket stort fokus på att främja deltagande, utbildning och information inom företaget 
genom samråd. För att lyckas skapar vi rätt forum och processer för att inkludera så många 
medarbetare som möjligt i fastställande av de interna rutinerna. 
 
Genom att systematiskt arbeta med arbetsberedningar, riskanalyser och skyddsronder kan vi 
identifiera riskfyllda aktiviteter och därför förebygga olyckor och incidenter på arbetsplatsen. 
 
Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet och ledningssystem och ser våra bindande krav 
gentemot våra intressenter som lägsta nivå att uppfylla.  
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