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Kvalitets- och miljöpolicy/hållbarhetspolicy  
 

Syfte 
Detta dokument beskriver hur kvalitets- och hållbarhetspolicy för Ebab Installationsteknik AB sätts 

och uppdateras. 

 
Omfattning 
Kvalitetspolicy i enlighet med ISO 9001:2015 samt miljöpolicy i enlighet med ISO 14001:2015. 

 
Ansvar 
VD ansvarar för att kvalitetspolicy och hållbarhetspolicy finns fastställd.  

VD ansvar även för att policy gås igenom minst en gång per år samt uppdateras vid behov. 

VD ansvarar för att policy kommuniceras till alla anställda. 

 

Arbetsgång 
Kvalitets- och hållbarhetspolicy utgår från de policyer som beslutats på koncernnivå. En policy kan 

ändras löpande, men gås alltid igenom minst en gång per år (novembermötet) i samband med att 

kvalitets- och miljömål för nästkommande år beslutas. Ledningens referensgrupp och 

gruppcheferna ska vara delaktiga i beslut gällande kvalitets- och hållbarhetspolicy.okument 

beskriver hur kvalitets- och hållbarhetspolicy för Ebab Installationsteknik AB sätts och uppdateras. 

 

Kvalitetspolicy 
Bolagets kvalitetspolicy är (uppdaterad 2016-07-20): 

Ebab Installations teknik AB är en del av Ebab-koncernen. Vi är konsulter inom projekt- och 

fastighetsutveckling och deltar aktivt i samhällsbyggandet. Genom engagemang och utvecklade 

arbetsmetoder skall vi leverera tjänster som uppfyller våra kunders krav, mål och förväntningar. Alla 

intressenters krav och behov ska beaktas i vårt arbete 

Vi ska sträva efter att ständigt bli bättre och driva både det interna och det externa kvalitetsarbetet 

framåt genom att:  

• Uppfylla krav som ställs i ISO 9001  

• Kontinuerligt undersöka vad våra kunder tycker 

• Arbeta med uppföljning och erfarenhetsåterföring för att förbättra vårt ledningssystem  

• Verka för ordning, reda, etik och moral i hela organisationen  

• Stå för ett affärsmässigt uppträdande och ett professionellt ledarskap 



 

 

E B A B  I n s t a l l a t i o n s t e k n i k  A B  

Pastellvägen 6 | 121 36 Johanneshov | 08-600 82 00 | ORG.NR: 556676-7264 

ebab.se  

ISO 9001 och 14001 certifierade för aktivt miljö- och kvalitetsarbete 

 

 

Miljöpolicy tillika Hållbarhetspolicy 
Bolagets miljöpolicy är uppdaterad 2019-01-21, och ingår nu som en del i Ebab-koncernens 

gemensamma hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy innehåller koncernens övergripande 

åtaganden relaterat till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Den kompletta hållbarhetspolicyn finns i ett separat dokument Hållbarhetspolicy. 
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