


Vi utvecklar smarta lösningar och främjar hållbar utveckling. Vi ser till att 
affärsnytta möter planetnytta. Med nya idéer, metoder och affärer utmanar vi i 
en gammal traditionell bransch. Genom smarta lösningar och erbjudanden 
sticker vi ut. Vi rör om i grytan och förändrar den rådande ordningen med nya 
sätt att tänka och göra saker på. Och med klipp i stegen trampar vi upp nya 
vägar. Återvinningsföretagen är en viktig kugge i en cirkulär värld. Här 
förvandlas skrot till ovärderliga resurser.  

Vi tror på samordning och gemensamma lösningar och metoder för att göra 
bättre affärer tillsammans. Vi skapar lokala ledare genom att ta tillvara på 
deras engagemang, stärka upp med samordning och tillföra kraften som ett 
stort bolag ger. Genom våra verksamheter förvaltar vi den mångåriga 
erfarenhet och kompetens som finns och förnyar det som behövs för att möta 
framtiden. Något som inte bara den lokala verksamheten vinner på utan även vi 
människor och vår planet. En vinst för alla, men så heter vi också Vinning. 
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Uppnådda milstolpar 
Under 2022 har Vinnings hållbarhets och kvalitetsarbete nått nya höjder efter en 

aktiv satsning från ledningen. Nya hållbarhetsmål, arbetsmiljömål och 

kvalitetsmål är uppsatta. Riktlinjer och policys har införts inom dessa områden 

och utbildning av personalen i koncernen har skett, för att underlätta integration 

av dessa. 

Bolagets och dess dotterbolags miljö- och kvalitetspolicy är att arbeta mot en 

bättre resurshushållning. Resultatet är att det kontinuerligt genomförs ett arbete 

för att hela tiden sortera inkommande avfallsmängder för att öka 

materialåtervinningen
1 
vilket ger ökade intäkter. 

Vinning och dess dotterbolag kontrollerar ständigt att de efterlever gällande 

miljölagstiftning. Nya projekt som ISO certifieringar och verktyg för bättre 

arbetsmiljö har tillkommit till koncernen under 2022. Under året har två 

anläggningar blivit ISO certifierade inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Under Q1 

2023 ska samtliga anläggningar vara certifierade. 
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ISO Projekt 
"En ISO-certifiering har som syfte att kontinuerligt 

utveckla verksamheten till det bättre."

Under 2022 har Vinning startat ett arbete, för att 

ISO certifiera samtliga anläggningar inom 

koncernen. Under året har två anläggningar blivit 

certifierade. Under Q1 2023 kommer samtliga 

anläggningar inom Vinning bli certifierade.
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För att ens verksamhet ska bli ISO-certifierad krävs det att verksamheten uppfyller de krav 

som finns för den aktuella ISO-standarden. ISO certifiering innebär efterlevnad av ett 

regelverk som kallas en standard inom ett specifikt område som är utarbetat av ISO 

(lnternational Organisation for Standardisation). 

ISO är ett internationellt standardiseringsorgan som började sin verksamhet i 1947 och som 

idag används av företag och organisationer i stort sett i alla länder i världen. Ordet 

certifiering står för godkänd revision och för att bli certifierad behövs det genomgå en 

certifieringsrevision och att bli godkänd. ISO certifieringen av Vinning ska innefatta ISO 9001 

(kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt ISO 45001 (arbetsmiljö). Under 2022 har ett gemensamt 

ledningssystem införts för hela koncernen vilket kommer utgöra basen för multisite 

certifieringen för Vinning. Idag är två anläggningar ISO certifierade enligt de tre bestämda 

områdena och en anläggning inom två. Under 2023 är målet att certifiera hela koncernen i 

ett gemensamt certifikat. 
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