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1 INLEDNING 
Hygiene Diagnostics AB baserar sitt miljöarbete på den internationella standarden ISO14001. 
Standarden är ett miljöledningssystem som innehåller åtaganden som företaget skall uppfylla 
för ett aktivt miljöarbete. 
 

1.1 Ansvar 
Hygiene Diagnostics AB åtar sig att skydda miljön och strävar efter att främja miljövänliga och hållbara 
produkter och tjänster, både inom vår och våra kunders verksamhet. Vi har arbetat med miljöåtgärder 
under lång tid. Vårt arbete kännetecknas av att ständigt göra praktiska och konkreta miljöåtgärder, stora 
som små.  

1.2 Organisation 
Fortlöpande miljöanpassning av våra egna arbetsplatser och verksamhet. Ledningen planerar och styr 
verksamheten med hjälp av miljöledningssystemet. Vår VD inom företaget har dock det övergripande 
ansvaret för Miljöledningssystemet och ansvarar också för utbildning, införande och revision av 
detsamma.   
 
Hygiene Diagnostics AB 

 
Frank Axelsson 
Verkställande direktör och miljöansvarig 
 

1.3 Målsättning 
Målsättningen med Hygiene Diagnostics Miljöledningssystem är att beskriva policy och aktiviteter så att 
dessa säkerhetsställer att verksamheten överensstämmer med miljökraven. Under varje huvudrubrik 
beskrivs åtaganden som skall utföras för att miljökraven på våra produkter, tjänster och uppdrag kan 
uppfyllas.  
 
Miljöstyrande instruktioner och handlingar utarbetas och anpassa om utveckling eller förändringar så 
erfordrar. All personal vars verksamhet kan ha inflytande på miljön förbereder och planerar sina aktiviteter 
så att miljöproblem löses innan deras respektive arbete startar och/eller uppdrag utförs. Kvalitetsansvarig 
inom varje projekt utför på uppdrag av miljöansvarig (Hygiene Diagnostics VD) också auditering hos 
underprojektörer för att förvissa sig om att miljökrav blir uppfyllda. 
 
Vårat mål är att utveckla ett mer miljöanpassat sortiment. Vi försöker påverka och utveckla samarbetet 
med våra leverantörer avseende produkter och logistik. Vi försöker välja, där så är möjligt, produkter med 
känd miljömärkning. Vi ska ta ett samhällsansvar och bidra till det globala miljöarbetet genom att stödja 
miljö- och naturvårdsprojekt. 
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2 MILJÖLEDNING 

2.1 Miljöledningssystem 
Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom:  

A) Program och åtgärder för kontinuerliga miljöförbättringar.  
B) Miljöarbetet granskas regelbundet av företagets ledning minst 1 gång per år.  

 

2.2 Restprodukter och återvinning 
Vi har infört ett återvinningsprogram som omfattar: papper, kartong, plast, trä, glas, metall, elektronikskrot, 
tomma tonerkassetter och bläckpatroner 

 

2.3 Energieffektivitet 
Vi strävar efter att minska energianvändningen inom vår verksamhet. Som ett led i vårt miljöarbete har vi 
kontinuerlig översyn och kontroll av värme- och ventilationssystem samt nyttjande av energieffektiva 
ljuskällor i våra lokaler.  

 

2.4 Leveranser 
Genom att informera och påverka kunder samt i samarbetet med transportörerna utvecklas fortlöpande 
effektivare, resurssnåla och miljöanpassade beställnings- och leveransrutiner. Därmed är det möjligt att 
slå samman beställningar för att av miljömässiga skäl minska antalet leveranser och mängden 
förpackningsmaterial.   

 

2.5 Produkter 
Vi vill att alla våra leverantörer har en miljöpolicy och att de arbetar målmedvetet för att deras produkter 
ska ha en minimal miljöpåverkan. Vi väljer bort produkter i vårt sortiment som kan klassas som miljöfarliga 
eller som innehåller kemikalier som finns upptagna på kemikalieinspektionens begränsningslista.  

 



3. MILJÖPOLICY & VÄRDEGRUND 
 

3.1 Miljöpolicy 
Hygiene Diagnostics bidrar till hållbar utveckling, främjar god hälsa och sund livsmiljö. 

Alla medarbetare medverkar till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling. Verksamheter inom 
Hygiene Diagnostics tar ansvar för sin miljöpåverkan och bidrar till att miljöpolicy och miljömål 
uppnås. Vår miljöpolicy gör att vi: 

A. Arbetar för att bli en klimatneutral organisation som väljer förnybara energislag. 
B. Minskar användningen av och riskerna med miljöskadliga ämnen och produkter. 
C. Värderar och beskriver miljöpåverkan vid beslut, planering, produktval, upphandling och 

utvärdering. 
D. Gör föredömliga val av miljöanpassad teknik. 
E. Tillvaratar och utvecklar medarbetarnas miljöengagemang. 
F. Kommunicerar miljöresultat och effekter. 
G. Följer gällande miljölagar och förbättrar ständigt sitt miljöarbete. 

 

3.2 Värdegrund  
Vår värdegrund bygger på medmänsklighet, integration, delaktighet, lärande och kompetens med 
människan i fokus. Vi stöder demokratiska principer och rättstänkande. Möten mellan människor vill vi 
ska präglas av närhet, värme, lyhördhet och serviceanda. Genom ständigt lärande och personlig 
utveckling skapas trygghet och kompetens. 

Vår framgång bygger på hög kvalitet i möten mellan människor. Möten som kännetecknas av 
professionalism och värme. 

 

3.3 Hållbart och Socialt företagande 
Hygiene Diagnostics ska bedriva ett hållbart och socialt företagande genom att: 

A. Arbeta för förbättrad resurshushållning i den egna verksamheten. 
B. Utvärdera och kompensera för miljö- och samhällspåverkan från våra produkter och involvera 

både leverantörer och kunder i denna process. 
C. Bedriva verksamheten i enlighet med god miljöstandard och på ett sätt som minst motsvarar 

de krav som ställs av tillämplig lagstiftning. 
D. Aktivt arbeta för att ständigt förbättra arbetsmiljö och säkerhet på alla arbetsplatser. 
E. Följa upp utfall och kontinuerligt revidera målsättningar i syfte att minska företagets miljö- och 

klimatpåverkan 
F. Varor och tjänster som levereras till svenska myndigheter, regioner och kommuner ska vara 

framställda under förhållanden som är förenliga med: 
G. Följa FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) 
H. Följa ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 
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I. Följa FN:s barnkonvention, artikel 32 
J. Följa det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i Sverige 
K. Följa den arbetsrätten, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd 

som gäller i Sverige 
L. Följa den miljöskyddslagstiftning som gäller i Sverige 
M. FN:s deklaration mot korruption 
N. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948). 
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