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Kvalitets- och miljöpolicy 

ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som 

ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitets- 

och 

miljöarbetet. Vi söker ny kunskap och teknik 

och omsätter sådan steg för steg i 

verksamheten. ICA Malmborgs följer de lagar 

som organisationen berörs av. 

Kvalitets- och miljöpolicy  
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Kvalitets- och miljöpolicy 
Malmborgs gör allt för att varorna ska 

vara säkra, funktionella, miljömässigt 
och etiskt acceptabla samt leva upp 
till kundernas förväntningar. 
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Kvalitets- och miljöpolicy 
Information och kommunikation 
 Kunderna och samhället förväntar sig öppenhet och ärlighet. 

Malmborgs mål är att erbjuda sakligt, tillförlitliga och relevanta 
information och kommunikation som gör det möjligt för kunderna 
att fatta egna beslut. Ica Malmborgs ska ha en god kundkontakt och 
lyssna på kunderna så att deras åsikter kan bidra till affärstillväxt 

 

Kunskap och effektivitet 
 Malmborgs medarbetare ska ha tillräcklig kunskap för att Ica 

Malmborgs ska kunna leva upp till denna policy.  
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Kvalitets- och miljöpolicy 
Malmborgs har valt att beskriva vår syn på etik och 

samhällsansvar via begreppet ”ICAs Goda Affärer” 
 Drivas med lönsamhet och god etik 
 Lyssna på kunderna och alltid utgå från deras 

behov 
 Värna om mångfald och utveckling bland 

medarbetarna 
 Ha en öppen dialog internt och med omvärlden 
 Säkerställa kvalitet och trygga produkter 
 Främja hälsa och goda matvanor 
 Verka för god miljö med hållbar utveckling 
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Kvalitets- och miljöpolicy 
Sortiment 
 ICA arbetar för att varorna är säkra, funktionella, miljömässigt och etiskt 

acceptabla 

 samt lever upp till kundernas förväntningar. 

Malmborgs ska alltid sträva efter att ha alla artiklar 
i sitt sortiment som ligger på Icas Lager: 
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Svanen märkta 

MSC Miljömärkta  

Bra Miljöval 

Krav 

EU-ekologiskt 

I love Eco 

 



Kvalitets- och miljöpolicy 
Sortiment 
Vi ska alltid vara öppna för nya 

leverantörer som är ett föredöme på 
marknaden på Miljö-märkta produkter. 

Vi ska ha ett aktivt & brett sortiment 
som ligger långt över en genomsnittlig 
kvantum butik. 
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Kvalitets- och miljöpolicy 
Sortiment 

 I sortimentet ingår även ett socialt ansvar! 
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•Rättvisemärkta produkter är  viktigt för 

oss på Malmborgs. 

Minst antalet 

100 Artiklar i varje butik 

ICA ska verka för att det finns produkter i sortimentet som är 

märkta och godkända 

enligt FLO (Fairtrade Labelling Organizations t ex 

Rättvisemärkt/Max Haavelar). 



Malmborgs Miljöarbete i praktiken 
Rättvisemärkt 

Vad gör vi i vår butik!!! 
 Vi har cirka 100 rättvisemärkta 

artiklar i butiken. 

 Vi har personal som har gått 
Rättvisemärkts 
ambassadörsutbildning. 

 Vårt lunchrum är rättvisemärkt. 

 Vid inköp av kaffe till våra 
lunchrums ska det vara 
uteslutande rättvisemärkt. 
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Malmborgs Miljöpolicy 
Klimatansvar 
 Vi visar vårt klimatansvar genom: 

10 

Endast Grön el (Vindkraft) 

Vid köp av ny företagsbil  

(ta hänsyn till olika miljöalternativ) 

Dörrar och lock på alla kylar & frysar bör vara  

Med i våra offerter 

Stort hänsyn skall vägas in i detta! 



Malmborgs Miljöpolicy 
Klimatansvar 
 Jordens befolkning har mer än fördubblats sedan 1960, från 3 

till 6,5 miljarder människor. Och till år 2050 kommer vi 
sannolikt att ha passerat 9 miljarder. Miljöpåverkan kommer 
att intensifieras, inte minst på ekosystemen i våra hav, vilket 
ställer höga krav på oss att skapa ett uthålligt 
resursutnyttjande 
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Malmborgs Miljöpolicy 
Klimatansvar 
Havets mångfald kan inte tas för given 
 Människan har i århundraden betraktat havet som en 

outtömlig källa av naturresurser. Ett synsätt som håller på 
att suddas ut tack vare forskning och ökad 
miljömedvetenhet. Under senare år har man på allvar börjat 
uppmärksamma omfattningen av den miljöförstöring som 
den moderna människan åsamkat naturen. Om 
exploateringen av havets resurser fortsätter i den 
omfattning och takt som sker idag, riskerar ekosystemen att 
förlora förmågan att producera livsnödvändiga 
naturresurser och ekologiska tjänster.  
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Malmborgs Miljöpolicy 
Klimatansvar 
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Världsnaturfonden WWF gick härom 

året ut med en utmaning till 14 stora 

fiskleverantörer och 

dagligvarukedjor att satsa på hållbart 

fiske och fler miljömärkta arter. Målet 

var att ta bort rödmärkta fiskarter samt 

att utöka sitt sortiment av 

miljöcertifierade fiskprodukter med 

minst 10 procent under ett år. Under 

2011 kommer WWF att utmana på nytt. 



Malmborgs Miljöpolicy 
Klimatansvar 

Vi strävar efter att 
kunna ta detta 
diplomet inom kort 
framtid. 
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Malmborgs Miljöpolicy 
Klimatansvar 
Ingen röd-märkt fisk…. På WWF:lista 
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Malmborgs Miljöpolicy 
Praktiken 

Papperspåse 

Plastpåse 

Plastpåse nerbrytningsbar I Love ECO 

Tyg-påse (miljömärkt) 
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Tack för att ni har läst vår 
Miljöpolicy! 
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