Verksamhetspolicy för Kemakta Konsult AB
Kvalitet och miljö
Kemaktas verksamhet omfa ar tekniska konsul jänster med tonvikt på miljöriskanalyser och åtgärdsutredningar inom områdena avfall, mark-lu -va en och kärnkra . Genom en tydlig integritet och väl
underbyggd kunskap skall Kemakta såväl i si interna arbete som i kunduppdragen agera för:
• A llhandahålla tjänster som uppfyller kundens behov och är i linje med de na onella miljömålen.
• Åtgärder som leder ll en minskning av nega va hälso- och miljöeﬀekter på lokal, regional och
na onell skala.
• En hållbar utveckling, hushållning med resurser samt biologisk mångfald.
• A kompetensutveckling av Kemaktas medarbetare samt löpande omvärldsbevakning skall leda ll
ständiga förbä ringar av vår verksamhet vilket innebär högkvalita va konsul jänster för våra
kunder och därmed större miljöny a.
Kemakta åtar sig a i sin verksamhet följa llämpliga lagkrav samt a vara införstådd i de krav som berör
kunduppdragen.

Medarbetarna
Kemaktas värdefullaste llgång är dess medarbetare. Företaget har därför e mycket starkt intresse a
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 upprä hållandet av en krea v miljö. Personalens välbefinnande skall understödjas genom a
Kemakta avsä er resurser för förebyggande personal- och friskvård samt ll rehabilitering.

Jämställdhet
Kemakta är en arbetsplats där eﬀek vitetsmål och kvalitetsvinster utny jas genom det ak va arbetet a
främja lika rä gheter och möjligheter oavse kön, könsöverskridande iden tet eller u ryck, etnisk
llhörighet, religion eller annan trosuppfa ning, funk onsnedsä ning, sexuell läggning eller ålder.
På Kemakta tolereras inga trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier i diskrimineringslagens
mening.

Arbetsmiljö
Kemaktas arbetsmiljö skall u ormas på e sådant sä a personalens hälsa bevaras. Inga anställda skall
utsä as för diskriminerande särbehandling. Företaget skall dessutom arbeta ak vt för a förebygga och
motverka olika former av missbruk inom personalen. Dessa mål skall uppnås genom e ak vt egenkontrollarbete samt genom a resurser avsä s ll friskvård och rehabilitering.

