VERKSAMHETSPOLICY
kvalitet – miljö – arbetsmiljö
Stena Stål är en stålleverantör med rikstäckande verksamhet
i Sverige och verksamhet i Norge. Vi har ett brett sortiment av
stålprodukter som balk, stång, rör, armering, plåt, rostfritt,
aluminium, verktygsstål och legerat konstruktionsstål. Våra
kunder finns främst inom byggnads- och verkstadsindustrin,
för vilka ett brett standardsortiment tillhandahålls och förädlas
genom kapning, blästring, bearbetning och målning.
Stena Stål bedriver en verksamhet med kunden i centrum där
produkter och tjänster ska hålla rätt och jämn kvalitet. Vi ska
med hjälp av kunskap och engagemang nå ständiga förbättringar, förebygga miljöpåverkan och ohälsa samt motsvara de
förväntningar och krav som våra intressenter ställer på oss.
Vår målsättning är att ha en utvecklande och stimulerande
arbetsmiljö, präglad av mångfald och öppenhet där individer
behandlas jämlikt och med respekt.

STENA STÅLS ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSOCH HÅLLBARHETSMÅL:
Värdeskapande – Vi ska kontinuerligt utveckla våra processer,
arbetssätt och vår service för att skapa värde för våra kunder,
ägare och samhället vi verkar i.
Resurseffektivitet – Vi arbetar för att våra processer och verksamheter ska vara så energi- och resurseffektiva som möjligt.
Vi arbetar ständigt för att minska vår miljöpåverkan.
Medarbetare och kultur – Vi ska säkerställa en hälsosam och
säker arbetsmiljö. Genom att stärka vårt medarbetarskap skapar vi förutsättning för värdeskapande beteenden, engagemang
och stolthet för arbetet som bygger på Stena Ståls värderingar.
Ansvarsfullt samarbete – Vi ska verka för ett hållbart samarbete
med våra intressenter och bidra till ett ansvarsfullt företagande
som bygger på vår uppförandekod. Vi ska även bidra med vår
kunskap i värdekedjan och föra en dialog med våra intressenter.

STENA STÅL ARBETAR SYSTEMATISKT
FÖR ATT UPPNÅ VÅRA VERKSAMHETSOCH HÅLLBARHETSMÅL GENOM ATT:

• följa upp vår prestation, arbetssätt och verktyg
för att möta kunders föränderliga behov.

• säkerställa stabil lönsamhet över tid.

• kontinuerligt revidera oss själva och välkomna våra
intressenter att göra detsamma.

• bolagets ledning tar ansvar för verksamheten genom
att planera, sätta tydliga och mätbara mål, tillsätta
resurser, följa upp samt säkerställa att arbetet ger
avsedd effekt.
• arbeta för att uppfylla eller överträffa de lagar,
föreskrifter och krav från kunder och andra intressenter
som företaget berörs av.
• ha en hög ambition och sätta utmanande mål avseende
våra kunders nöjdhet och kvalitén i vår leverans.
• tydligt och medvetet kommunicera bolagets strategi
samt de förväntningar som finns på organisationen
för att uppnå denna.
• säkerställa att vår organisation har den kompetens
och utbildning som krävs för att arbeta i linje med
denna policy.

• metodiskt bedöma och åtgärda risker som påverkar 		
bolaget, våra medarbetare, vår miljö samt övriga
intressenter.

• tillämpa våra rutiner för bolagets kris- och nödlägesberedskap.
• kontinuerligt arbeta med att registrera och hantera
alla olyckor, tillbud, avvikelser och förbättringsförslag.
• involvera alla medarbetare i arbetet med ständiga
förbättringar och utveckling av vårt ledningssystem.
• sträva efter att utvecklas med minimerad resursåtgång
och minsta möjliga miljöpåverkan från hela bolaget med
fokus på energi, avfall, bränsle och transporter.
• bedriva ett arbetsmiljöarbete som skapar förutsättningar
för att våra medarbetare ska ta ansvar för sin livsstil och
hälsa både i arbetslivet och i privatlivet.
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