
 
 
 
 
Allmänt om Designat Ljus företagledningssystem 
 
Ledningssystemet omfattar styrning av kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och ekonomifrågor och 
är upprättat utifrån kvalitetledningsstandarden ISO 9901:2008 och miljöledningsstandarden 
ISO 14001:2004. 
 
Ledningssystemet är ett levande dokument och en del av en ständig utvecklinsprocess för 
företagets planering, genomförande, uppföljning och förbättring av verksamheten. 
 
Ändringar och kompletteringar av företagets ledningssystem dateras och versionsnummer 
anges fortlöpande. 
 
Ledning 
Det är företagets ledning som fortlöpande beslutar om företagets strategi och inriktning. 
Ledningen ska även ansvara för att företagsledningssystemets innehåll med tillhörande 
rutiner och mallar blir kända samt tydliga för anställda samt i förekommande fall anlitade 
underkonsulter och underleverantörer. 
Det är även ledningens ansvar att dessa uppdateras och underhålls så att de ständigt är 
aktuella. 
 
Affärsidé 
Vi arbetar med konsultation och design inom området ljussättning. 
Med en mix av innovativ kreativitet i kombination med bred och mångårig erfarenhet av 
belysningslösningar ska vi leverera lösningar som kännetecknas av inspiration och kvalitet 
för att skapa ett bestående mervärde för våra kunder. 
Vår spetskompetens och vårt brinnande engagemang för uppdragen ska tydligt framgå av 
slutprodukten. 
 
Kvalitetspolicy 
Genom att vara lyhörd för kundernas avsikt och mål ska Designat Ljus Europa AB arbeta 
för att förvalta och vidareutveckla erhållna förtroenden gentemot sina kunder genom en 
kontinuerlig förbättringsprocess, så att företaget alltid utför uppdrag med rätt kvalitet och 
värde för kunden. 
 
Miljöpolicy 
Designat Ljus Europa AB ska svara för råd och lösningar som bidrar till en långsiktigt 
hållbar utveckling. Detta genom att kontinuerligt öka vår kunskap och därefter utveckla våra 
arbetsmetoder så att kundens och samhällets miljökrav tillgodoses i samtliga uppdrag.  
För en minskad miljöbelastning ska vi även i vår egen verksamhet främja resurshushållning. 
 
Arbetsmiljöpolicy 
Designat Ljus ska arbeta för en trygg och säker arbetsmiljö där de anställda ska känna att 
de har möjlighet att ta till vara sin fulla kapacitet på ett stimulerande sätt och där de själva 
kan påverka sin arbetsmiljö och sin metodik. 
 


