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L-01 Verksamhetspolicy 

1. Inledning 

Syftet med Kemaktas verksamhetspolicy är att utgöra riktmärken för arbetet. 

2. Beskrivning 

Kvalitet och miljö 

Kemaktas verksamhet omfattar tekniska konsulttjänster med tonvikt på miljörisk-

analyser och åtgärdsutredningar inom områdena avfall, mark-luft-vatten och kärnkraft. 

Genom en tydlig integritet och väl underbyggd kunskap skall Kemakta såväl i sitt 

interna arbete som i kunduppdragen agera för: 

 Att tillhandahålla tjänster som uppfyller kundens behov och är i linje med de 

nationella miljömålen. 

 Åtgärder som leder till en minskning av negativa hälso- och miljöeffekter på lokal, 

regional och nationell skala. 

 En hållbar utveckling, hushållning med resurser samt biologisk mångfald. 

 Att kompetensutveckling av Kemaktas medarbetare samt löpande omvärlds-

bevakning skall leda till ständiga förbättringar av vår verksamhet vilket innebär 

högkvalitativa konsulttjänster för våra kunder och därmed större miljönytta. 

Kemakta åtar sig att i sin verksamhet följa tillämpliga lagkrav samt att vara införstådd 

i de krav som berör kunduppdragen. 

Medarbetarna 

Kemaktas värdefullaste tillgång är dess medarbetare. Företaget har därför ett mycket 

starkt intresse att värna om medarbetarnas utveckling och välbefinnande. För varje 

individs utveckling skall finnas en plan som revideras och fastställs årligen vid 

personliga utvecklingssamtal, och som säkerställer den höga och unika kompetens 

som utgör basen för de tjänster företaget erbjuder marknaden. Företaget skall vidare 

ansvara för upprätthållandet av en kreativ miljö. Personalens välbefinnande skall 

understödjas genom att Kemakta avsätter resurser för förebyggande personal- och 

friskvård samt till rehabilitering. 

Jämställdhet och mångfald 

Kemakta skall vara en arbetsplats där effektivitetsmål och kvalitetsvinster nås genom 

att: 

 Anställda utvecklas i samverkan 

 Kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

 De anställda drar nytta av kvinnors och mäns olika erfarenheter och 

förhållningssätt till gagn för hela verksamheten. 
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Detsamma gäller för mångfaldsarbetet, vilket innebär att ingen anställd på Kemakta 

får diskrimineras på grund av etnisk eller religiös tillhörighet, utbildning, ålder, 

funktionshinder, sexuell läggning eller annat.  

Arbetsmiljö 

Kemaktas arbetsmiljö skall utformas på ett sådant sätt att personalens hälsa bevaras. 

Inga anställda skall utsättas för diskriminerande särbehandling. Företaget skall 

dessutom arbeta aktivt för att förebygga och motverka olika former av missbruk inom 

personalen. Dessa mål skall uppnås genom ett aktivt egenkontrollarbete samt genom 

att resurser avsätts till friskvård och rehabilitering. 

3. Hjälpmedel 

4. Miljöaspekter 

Relevant för miljöledningssystemet (SS-EN ISO 14001:2004 4.2) 

5. Ansvar 

VD ansvarar för att denna policy är förstådd och tillämpas av alla medarbetare i 

Kemaktas organisation. 

Kemaktas verksamhetspolicy skall även presenteras för Kemaktas styrelse 1 gång per 

år, t ex i samband med budgetmöte. 

 


