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1.1 KVALITETSPOLICY 

 
 
 
 
 
 
Vi på Pollex AB strävar efter att hålla högsta kvalitet på alla tjänster vi erbjuder, detta uppnås genom 
att lyssna på våra kunder och uppfylla deras krav samt uppehålla en tydlig och strukturerad 
organisation. Att ställa upp för våra kunder och leva upp till deras krav är särskilt viktigt för oss och 
därför är detta en del av våra fyra kundlöften – ”Alltid där för vår kund”. 
 
Varje projekt förbereds noggrant innan utförande för att säkerställa att kundens förväntningar uppfylls 
och att alla förutsättningar finns tillhands inför utförandet. 
Utförandedelen dokumenteras väl och en återkoppling/genomgång sker efter utfört arbete. 
Reviderad dokumentation skickas sedan till kunden som kan granska och dokumentera det utförda 
arbetet. 
 
Vårt kvalitetsarbete innebär: 

▪ Tillhandahålla efterfrågad tjänst med tillhörande produkter. 

▪ Verka utifrån tillämpliga lagar, föreskrifter och andra bindande krav. 

▪ I produktionen utföra systematiserad egenkontroll för sitt eget arbete inom ansvarsområdet. 

▪ Åtgärda och följa upp eventuella kvalitetsbrister i ledningssystemet och produktionsprocessen. 

▪ Dokumentera resultat av utfört arbete. 

▪ Bedriva verksamheten så att en säker och stimulerande arbetsmiljö åstadkommes. 

▪ Ständigt utveckla vår verksamhet, tekniker samt våra medarbetare. 

▪ Att varje medarbetare ansvarar för sitt utförda arbete. 
 
Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet. Detta är också en viktig del av våra kundlöften – ”Nytänk och 
innovation”. Genom att ständigt förbättra oss och ha ett stort fokus på nya metoder och möjligheter för 
vår organisation ser vi till att ligga i framkant gällande metoder, utförande och kvalitet. 
 
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicys följs. 
 
Kvalitetspolicyn är en del av vårt kvalitetsledningssystem. 
Pollex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. 
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