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Verksamhetspolicy 
 

 

  
Wästbygg Gruppen utvecklar och bygger bostäder, samhällsfastigheter, kommersiella 
fastigheter samt industri- och logistikbyggnader. Företaget startade 1981. 

 

  
Vision och affärsidé 
Wästbygg Gruppen driver utvecklingen av 
hållbara miljöer där människor vill arbeta, 
bo och leva under lång tid framöver.  
 
Med kunskap om slutanvändarnas behov 
levererar vi högkvalitativa bygg- och 
utvecklingsprojekt i rätt tid på ett 
kostnadseffektivt sätt och med rätt 
förutsättningar för att öka livskvalitet, 
produktivitet och lönsamhet för kunderna. 
Alltid utifrån våra värdeord klok, kreativ 
och hjärta. 
 
Övergripande mål 
Wästbygg Gruppens tre övergripande mål 
styr verksamheten mot hållbara affärer, 
tillväxt och lönsamhet. Våra 
affärsstrategier, det vill säga de 
verksamhetsområden som vi har 
identifierat att vår fortsatta utveckling ska 
finnas inom, är nedtecknade i vår 
affärsplan och baserar sig på nuläget och 
de risker som identifierats för 
verksamheten. 
 
Hållbarhet 
Wästbygg Gruppen ska verka för 
hållbar utveckling. Detta innebär ”en 
utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov”. 
Begreppet betonar sambandet 
mellan social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet.  
 
När vi tar hänsyn till alla 
hållbarhetsaspekter i våra affärer 
säkerställer vi inte bara livsmiljöerna för 
de människor som ska bo och arbeta i våra 
fastigheter. Vi ser också till att vår 
verksamhet inte bedrivs på bekostad av 
miljön och av de människor som direkt 
eller indirekt gör affärer med oss. 
 
Miljö och klimat 
Wästbygg Gruppen ska sträva efter 
minsta möjliga påverkan på miljön och 
klimatet. 
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Hit hör utnyttjande av naturens resurser; 
val av material och materialförbrukning; 
val av energislag och energianvändning 
samt ansvar för hantering av 
restprodukter i form av avfall eller 
utsläpp till luft, mark och vatten.  
 
Wästbygg Gruppen har satt som mål att 
vara fossilfria i 
entreprenadverksamheten senast 
2030 och för att hela byggprocessen 
ska vara fossilfri 2045. 
 
Likabehandling 
Wästbygg Gruppen ska präglas av 
ett grundläggande synsätt om alla 
människors lika värde och rätt till 
likabehandling. Vi accepterar inte 
kränkande särbehandling och värnar 
om mångfald bland våra medarbetare. 
 
Affärsetik och sund konkurrens 
Wästbygg Gruppens medarbetare ska 
följa de lagar och affärsetiska riktlinjer 
som utarbetats för att bevara en sund 
marknadskonkurrens och schyssta 
arbetsvillkor för alla. Medarbetare i 
Wästbygg Gruppen och andra 
intressenter ska känna sig säkra på att de 
kan rapportera oegentligheter och 
missförhållanden på ett tryggt sätt via vår 
visselblåsarfunktion. 
 
KMA 
Begreppen kvalitet och miljö och 
arbetsmiljö (KMA) berör och 
genomsyrar hela Wästbygg Gruppens 
verksamhet. Vårt sätt att tänka och 
arbeta finns nedtecknat i våra 
ledningssystem. 
 
Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 
Våra medarbetare ska erbjudas en trygg 
arbetsmiljö när det gäller hälsa, miljö 
och säkerhet. Kreativitet och utveckling 
ska främjas och förutsättningar skapas 
så att ingen skadas eller drabbas av 
ohälsa på våra arbetsplatser. 
 

  
Ständig förbättring 
Vi ska sträva efter ständig förbättring 
när det gäller ekonomiskt resultat 
samt kvalitets-, miljö-, och 
arbetsmiljöaspekter. 
Vi ska även sträva efter ständig 
förbättring av vårt 
verksamhetsledningssystem. 
 
Lagefterlevnad 
Wästbygg Gruppen betraktar de krav 
som samhället ställer via lagar och 
förordningar som minimikrav. Vår 
ambition är att ligga före de regler och 
rekommendationer som gäller vår 
verksamhet och i vår bransch. 
Denna verksamhetspolicy, samt 
övriga interna styrdokument, ska vara 
ett stöd för hur alla medarbetare ska 
bemöta varandra och vår omvärld. 
 
Intressenter  
Vi förväntar oss även att alla våra 
intressenter, det vill säga de individer, 
grupper eller organisationer som 
företaget har en relation till eller 
som har en relation till företaget, 
ska medverka i det arbetet, var och 
en utifrån sina egna möjligheter och 
förutsättningar. 
 
Med vår verksamhetspolicy vill vi 
skapa en hög medvetenhet om vårt 
sätt att arbeta hos såväl medarbetare 
som kunder, projektörer och 
leverantörer. Målet är att varje 
genomfört byggprojekt ska kunna 
användas som en god referens för 
såväl vårt företag som vår medverkan 
till hållbar utveckling. 
 
Koncernledningens ansvar 
Vd i respektive koncernbolag har 
det yttersta ansvaret för att policyn 
förverkligas. Policyn avser hela 
företagets verksamhet, oavsett 
om verksamheten bedrivs av våra 
egna medarbetare, entreprenörer, 
leverantörer, samarbetspartners eller 
kunder. 
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Operational policy 
 

 

  
The Wästbygg Group develops and builds residential, public, commercial, industrial and logistics 
buildings. The company was founded in 1981. 

 

  
Vision and business concept 
The Wästbygg Group drives the 
development of sustainable environments 
where people want to work, live and stay 
for a long time to come.  
 
Through our understanding of end user 
needs, we deliver high quality 
construction and development projects on 
time and cost-effectively, built to enhance 
quality of life, productivity and 
profitability for our clients. Everything we 
do is based on our core values: wisdom, 
creativity and heart. 
 
Objectives 
The Wästbygg Group's three overarching 
objectives steer the business towards 
sustainable business, growth and 
profitability. Our business strategies, i.e, 
the business areas in which we have 
identified our continued development, are 
recorded in our business plan and are 
based on the current situation and the 
risks identified for the business. 
 
Sustainability 
The Wästbygg Group shall promote 
sustainable development. This means that 
we promote “development that meets the 
needs of the present without 
compromising the ability of future 
generations to meet their own needs”, 
which emphasises the link between social, 
financial and ecological sustainability.  
 
When we consider all aspects of 
sustainability in our business, we not only 
ensure the living environments of the 
people who will live and work in our 
properties. We also ensure that we do not 
conduct business at the expense of the 
environment, or all the people who 
directly or indirectly do business with us. 
 
Environmental and climate care 
The Wästbygg Group shall strive to 
achieve the least possible impact on the 
environment and climate. 
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This heading includes the use of natural 
resources, choice of materials and 
material consumption, choice of energy 
type and use, and responsibility for 
management of residual products such as 
waste or emissions to air, soil and water.  
 
The Wästbygg Group is committed to 
making its contracting business fossil-
free by 2030, and for the entire 
construction process to be fossil-free by 
2045. 
 
Equal treatment 
The Wästbygg Group shall be 
characterised by a fundamental view of 
the equal value of all people and the right 
to equal treatment. We do not accept 
discrimination and we value diversity 
among our employees. 
 
Business ethics and healthy 
competition 
The Wästbygg Group’s employees must 
comply with the laws and business ethics 
guidelines designed to maintain healthy 
market competition and fair working 
conditions for all. Employees at the 
Wästbygg Group and other stakeholders 
should feel confident that they can safely 
report irregularities and wrongdoings 
through our whistleblower function. 
 
QHSE 
The concepts of quality, health, safety and 
environment (QHSE) affect and permeate 
operations throughout the Wästbygg 
Group. Our way of thinking and working 
is set out in our management systems. 
 
Work environment  
Our employees shall be offered a safe 
work environment regarding health, the 
environment and safety. Creativity and 
development must be encouraged, while 
creating conditions to ensure that no one 
is injured or affected by ill health in our 
workplaces. 
 

  
Continuous improvement 
We shall strive for continuous 
improvement regarding financial 
performance, as well as quality, 
environmental and health and safety 
aspects. We shall also strive to 
continuously improve our operations 
management system. 
 
Legal compliance 
The Wästbygg Group considers the 
requirements imposed by society 
through laws and regulations to be 
minimum requirements. Our aim is to 
stay ahead of the rules and 
recommendations that apply to our 
business and our industry. 
This operational policy, as well as other 
internal governing documents, shall 
guide how all employees treat one 
another and the world around us. 
 
Stakeholders  
We also expect all of our stakeholders – 
the individuals, groups, or organisations 
with which the company has a 
relationship, or which have a 
relationship with the company – to 
participate in this effort, each according 
to their own opportunities and 
circumstances. 
 
We want our operational policy to 
create a high level of awareness of our 
way of working among employees, 
customers, designers and suppliers. The 
aim is for each completed construction 
project to be able to be used as a good 
reference for both our company and our 
contribution to sustainable 
development. 
 
Responsibilities of Group 
Management 
The CEO of each Group company has 
ultimate responsibility for 
implementation of the policy. The policy 
applies to all of the company’s activities, 
whether they are carried out by our 
own employees, contractors, suppliers, 
partners or customers. 
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