
 
 

Dokument-id Granskad av Datum Version Sida 

Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) 

Författare Sekretess Status 

Ola Nilsson Öppen Fastställt 

 

 

 

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS  

POLICIES 

 

Miljöpolicy 

Kvalitetspolicy 

Säkerhetspolicy 

 



 

 

Dokument-id Granskad av Datum Version Sida 

Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) 

Författare Sekretess Status 

Ola Nilsson Öppen Fastställt 

 

Innehåll 
1 INLEDNING ...................................................................................................................... 3 

2 MILJÖPOLICY ................................................................................................................. 4 

2.1 VÅRT MILJÖARBETE ............................................................................................................ 4 

2.2 HANDLINGSPLAN ................................................................................................................ 4 

3 KVALITETSPOLICY ....................................................................................................... 6 

4 SÄKERHETSPOLICY ..................................................................................................... 7 

4.1 MÅL ..................................................................................................................................... 7 

4.2 INRIKTNING ........................................................................................................................ 7 

4.3 ROLLER OCH ANSVAR ......................................................................................................... 7 

 



 

 

Dokument-id Granskad av Datum Version Sida 

Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 3(7) 

Författare Sekretess Status 

Ola Nilsson Öppen Fastställt 

 

1 Inledning 
Detta dokument gäller för de företag som ingår i konsultgruppen 

Landskapsarkeologerna. Företagen består av kulturmiljövetare och 
kunskapsförmedlare i rikstäckande samverkan. Gemensamma 

värderingar är uttryckta i dessa policies och underliggande dokument. 

De ingående företagen ansvarar själva för sitt miljö-, kvalitets- och 
säkerhetsarbete. Detta koordineras inom konsultgruppen genom en 

samordningsfunktion. Konsultgruppens arbete inom miljö, kvalitet och 
säkerhet är baserat på gällande lagstiftning och de vedertagna 

standarderna 9000-, 14000- och 27000-serierna. 

Landskapsarkeologernas policyarbete ska genomföras i samklang och 

samverkan med samarbetspartners, det vill säga andra företag, 
leverantörer, myndigheter och organisationer.  
 

Ingående företag i konsultgruppen Landskapsarkeologerna är: 
 

 ArcMontana (Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson) med säte i 
Hudiksvall. 

 Kulturmark Sune Jönsson (Sune Jönsson) med säte i Osby. 

 LK Konsult (Lennart Klang) med säte i Luleå. 
 R-Info Kultur (Gerhard Flink och Ingela Norlin) med säte i 

Älvdalen. 
 Windelhed Geografi (Bengt Windelhed) med säte i Stockholm. 

 

I följande policies avses både konsultgruppens gemensamma 
aktiviteter och de ingående företagens enskilda aktiviteter när ”vi” 

används i texterna. 
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2 Miljöpolicy 
Landskapsarkeologerna är en konsultgrupp som ska verka för en 

bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån 
miljöpåverkan. Vi strävar efter att åta oss uppdrag som främjar en 

långsiktligt hållbar samhällsutveckling utifrån nationella och regionala 
miljömål. 

Vi ska därför eftersträva att: 

 öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor i 
konsultgruppen 

 påverka, ställa krav på och samarbeta med våra partners 

 förebygga och begränsa negativa miljökonsekvenser 

 se miljöförbättrande åtgärder som investeringar 

 förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta 
miljöpåverkan av det vi gör 

 förbättra utnyttjandet av våra resurser inom konsultgruppen. 

2.1 Vårt miljöarbete 

Landskapsarkeologernas miljöarbete hanteras av konsultgruppens 
samordningsfunktion. Genom denna funktion ökas samordning och 

integrering i våra verksamheter och med våra partners. Miljöarbetet 
omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet 

inom konsultgruppen. För att på sikt uppnå en harmonisering och 
standardisering av kvalitetsarbetet pågår ständigt en integrering i 
samband med verksamhetsutveckling. Genom en kontinuerlig intern 

diskussion och diskussioner med våra partners kan vi hjälpas åt att 
föra miljöarbetet framåt inom konsultgruppen och dess ingående 

enskilda företag. 

2.2 Handlingsplan 

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. 
Handlingsplanen omfattar följande: 

 Källsortering 

Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning. 

 Energisparåtgärder 

Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata 
programvaror för att minska pappersanvändandet, för att sprida 

information inom konsultgruppen och till våra partners. 

 Miljöanpassade inköp 
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Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av 

produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen 
till kontorsmateriel. Detta har medfört en övergång till mer 
miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och 

diskuteras kontinuerligt vid våra interna möten. 

 Miljökrav på våra produkter och tjänster 

De produkter vi tillhandahåller ska vara tillverkade av material som 
kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt. 

 Miljökrav på våra leverantörer 

Ett av våra miljömål är att påverka våra leverantörer att alltid beakta 
miljöaspekter i sin produktion och verksamhet. 

 Användning av bästa möjliga bränsle och minskad 
bränsleförbrukning. 

Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa 

möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska 
bränsleförbrukningen samt användning av allmänna färdmedel där så 

är möjligt. 

 Miljöinformation till oss företag inom konsultgruppen. 

Samtliga företag inom konsultgruppen ska ha kunskap om våra 

miljömål. Detta följs regelbundet upp vid möten där också ny 
information ges.  
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3 Kvalitetspolicy 
Inom Landskapsarkeologernas ingående företag utgör kvalitetssäkring 

en del i det dagliga arbetet. Alla företag följer fortlöpande upp, 
analyserar och vidtar korrigerande åtgärder i verksamheten så att 

kundernas kvalitetskrav uppfylls. Målet med kvalitetssäkring är att 
genom aktiva och engagerade företag ge kunderna produkter och 
tjänster av adekvat kvalitet. Landskapsarkeologernas kvalitetspolicy 

uttrycker konsultgruppens övergripande avsikter och inriktning 
avseende kvalitet och följs av de ingående företagen. 

Kvalitetspolicyn ska vara förenlig med den övriga verksamheten och är 
utformad på ett sådant sätt att den fungerar som ett rättesnöre i 

kvalitetsfrågor. Kvalitetsarbetet ska utgå från vetenskaplighet, våra 
kunders behov, förväntningar, krav och önskemål. Alla företag i 
konsultgruppen har ett kvalitetsansvar. För att kvalitetsarbetet ska 

bedrivas i hela verksamheten finns en tydlig ansvarsfördelning. Inom 
konsultgruppen Landskapsarkeologerna är det samordnarens uppdrag 

att stödja och utbilda de ingående företagen i kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling samt stimulera så att kvalitetsarbetet genomsyrar 
all vår verksamhet. 

Kundens behov, förväntningar, krav och önskemål ska ständigt 
klargöras genom ett organiserat kvalitetsarbete. För att utveckla 

konsultgruppens kvalitetsarbete finns även ett organiserat arbete för 
att säkra och utveckla kvaliteten med tydliga kvalitetsmål som 
kompletterar de kvantitativa målen. Alla kvalitetsmål ska vara 

mätbara, tidsatta, klara och koncisa samt stå i överensstämmelse med 
vår kvalitetspolicy. Avsikten är att uppfylla kvalitetsegenskaper som är 

väsentliga för kunden. Samordnaren utarbetar, föreslår och följer upp 
och sätter nya mål vid interna genomgångar två gånger per år. Det är 
en förutsättning för konsultgruppens utveckling och fortlevnad att vi 

ständigt strävar efter nöjda kunder och god lönsamhet. Vi ska därför 
alltid leverera produkter och tjänster till en hög totalkvalitet. 

Detta gör vi genom att: 

 utgå från vetenskaplig förankring och antikvarisk erfarenhet 

 leverera vid överenskommen tid 

 ha ordning och reda 

 ha adekvat pris 

 ta personligt kvalitetsansvar 

 använda vår tid effektivt. 
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4 Säkerhetspolicy 
Denna policy syftar till att tydliggöra övergripande mål och ansvar för 

säkerhetsarbetets bedrivande inom Landskapsarkeologerna. Tilltron till 
vår verksamhet och leveransförmåga ska vara hög, vilket innebär att 

det ställs krav på att vi bedriver ett systematiskt och genomtänkt 
säkerhetsarbete. 

4.1 Mål  

Vårt säkerhetsarbete syftar till att skydda konsultgruppens 

medlemmar, IT-system, information och övriga tillgångar mot olika 
typer av hot samt förebygga och minimera risker för skador så att vår 
verksamhet kan bedrivas utan störningar. 

4.2 Inriktning  

Varje företag som ingår i Landskapsarkeologerna har ett högt 
säkerhetsmedvetande och inser betydelsen av sin egen medverkan i 

ett effektivt säkerhetsarbete för att förebygga skador vid exempelvis 
fältarbete i skog och mark. 

Säkerhetsarbetet är en naturlig, levande och integrerad del av den 
vardagliga verksamheten för oss inom Landskapsarkeologerna. 

Gällande regler, avtal, verksamhetens behov och rådande hotbilder 
styr säkerhetsarbetets inriktning. 

En utarbetad plan finns för att hantera allvarliga kriser och incidenter 
inom Landskapsarkeologerna. 

Vi har rutiner för ett systematiskt riskhanteringsarbete. 

Vi följer upp och dokumenterar säkerheten kontinuerligt för att ha rätt 
skyddsnivå. 

4.3 Roller och ansvar  

Uppföljning, kontroll och utveckling av vårt säkerhetsarbete utförs 

genom konsultgruppens samordningsfunktion. 


