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Verksamhetsplan
VISION

Vi skall vara ledande bland påbyggarna i Sverige med kund, medarbetare, kvalitet, miljö och
hållbarhet i fokus.

AFFÄRSIDÉ

Med kunskap och kvalitetsmedvetande hos vår personal skall vi skapa produkter som
förenklar och förbättra för våra kunder i deras verksamhet.

STRATEGI

Försäljning och konstruktion skall arbeta med kunden, för att fånga upp deras behov och
utveckla nya produkter och förbättra befintliga. Produktion skall arbeta med att ständigt
förbättra produktionen och arbeta med bra kvalitet och så resurssnålt som möjligt. Vår
personal skall vara serviceinriktad och ha kunskap om våra produkter och kunna lösa problem
som uppstår på kundernas påbyggnader.

VERKSAMHETSPOLICY

GEHAB skall fortlöpande sträva efter att uppfylla ställda krav och ständigt förbättra
Ledningssystemet, vi skall fortlöpande arbeta för att minimera vår interna och externa
miljöpåverkan,
samt bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av samhället. Vi skall tillverka
transportlösningar för våra kunder med minsta möjliga användning av ämnen som är skadliga
för naturen och människorna och som är så resurssnåla som möjligt. Arbetsplatserna skall vara
utformade så att minsta möjliga skaderisk föreligger. Ingen anställd skall behöva skadas eller
fara illa på jobbet

Vi skall

• sträva efter att uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov av
kundorderstyrda transportlösningar. Detta förutsätter att vi levererar produkter för
ändamålet rätt, med rätt kvalitet och i rätt tid.
• verka för att utveckla personalens kompetens och för ett ömsesidigt förtroende
inom företaget, samt förmedla policy och mål till alla anställd.
• kontinuerligt granska och uppdatera policy och mål för fortsatt lämplighet
• följa gällande lagstiftning, samt föreskrifter och övriga krav, som företaget berörs
av samt ISO 9001/ 14001. Arbeta med att nå ständiga förbättringar genom att
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utveckla vårt Ledningssystem-system.
• förebygga och förhindra föroreningar.
• ställa miljökrav på våra leverantörer.
• öppet redovisa miljöfakta.

Visselblåsarpolicy

https://lrqxnet.com/gehab/documents/2022/01/visselblasarpolicy.pdf/

