Verksamhetspolicy
SLP Besiktning är ett företag som besiktigar lyftanordningar inom Arbetsmiljöverket och
Boverkets område. Då SLP är ackrediterade av Swedac utför vi en tredjepartskontroll, vilket innebär att
vi endast konstaterar brister mot gällande föreskrifter och ger därför inga förslag på förbättringar eller
åtgärder. Detta innebär att vi besiktigar lyftobjekt som tex hissar, portar, arbetsplattformar, kranar m.m.
SLP Besiktning är miljödiplomerade och ackrediterade av Swedac sedan 1995 för att utföra
besiktningar inom lyftområdet.
SLP Besiktning har lång erfarenhet av besiktningar och uppträder korrekt och respektfullt i vår relation
med kunden. Vi har som mål att få fler nöjda kunder som fortsätter välja oss som leverantör. Vi arbetar
för att våra kunder ska få så bra service som möjligt och en rätt teknisk bedömning enligt gällande
lagkrav.
Vi utför återrapporteringar på beställningar och besiktningar så fort som möjligt och har som mål att
skicka ut besiktningsintyg redan nästkommande arbetsdag efter besiktningen ägt rum. Ett bra
mottagande till våra kunder är särskilt viktigt för oss. Vi ger kunden flera alternativ till snabb kontakt
och hjälper till kring frågor som berör besiktningen.
Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom att förebygga föroreningar och i stort minska vår
miljöpåverkan. SLP strävar efter att höja kunskapen och förståelsen i miljöfrågor. Vi söker ständigt nya
vägar för att minska på vårt bränsleutsläpp som är en av våra största miljöaspekter i vår verksamhet
därför samlar vi ihop våra objekt inom ett visst geografiskt område. Vi följer de lagar och förordningar
som gäller samt presenterar ett miljövänligt alternativ till våra kunder med hänsyn för människa och
natur.
Vi eftersträvar en trivsam arbetsplats genom att ha en rak och öppen kommunikation. Alla anställda på
SLP ska medverka till en positiv arbetsgrupp anställda emellan eftersom detta påverkar stämningen på
arbetsplatsen. Är stämningen god påverkar detta vårt bemötande ut mot kunder, samarbetspartners,
leverantörer och andra affärskontakter. Vi arbetar kontinuerligt med den psykosociala arbetsmiljön
och tillåter inte diskriminering eller särbehandling för t.ex. kön, religion eller annan trosuppfattning,
etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. SLP Besiktning följer
diskrimineringslagen (SFS 2017:1081).
SLP Besiktning medverkar i samrådsmöten med Boverket och Arbetsmiljöverket samt Notified Bodie
Lift i Bryssel. Vi är medlemmar i branschorganisationen SWETIC och SIS.
Slutligen vill vi att kunden ska känna sig nöjd med helheten på sin utförda besiktning.

