
Matting AB – Verksamhetspolicy för ergonomi, 
säkerhet, hälsa, miljö och kvalité.

Matting AB skall i alla affärer verka för högsta möjliga miljö- och kvalitetsmedvetenhet, 
arbeta mot ständiga förbättringar, förebyggande av förorening och i det fall det ges 
möjlighet välja det miljövänligaste och minst miljöpåfrestande alternativet. Det gäller 
alltifrån intern förbrukning till varor vi köper in, lagerhåller och säljer till våra kunder. För 
att tillgodose våra kunders behov och förväntningar är vår ambition att alltid leverera 
rätt produkt, med rätt kvalitet, rätt kvantitet, rätt förpackad, i rätt tid, till rätt plats, och 
till rätt pris.

Detta uppnår vi genom:

Se till kunders behov, förväntningar och krav genom ett ständigt förbättringsarbete, för 
både produkter och tjänster.

I vår inköpsstrategi prioriteras långsiktiga leverantörsrelationer för att skapa förtroende 
och förståelse gällande Mattings kvalitet- och miljökrav. Vi ska prioritera de leverantörer, 
som på ett medvetet och strategiskt sätt prioriterar framtagning av mer miljöanpassade 
produkter med lång och genomtänkt livscykel. Det är även ett krav att de prioriterade 
leverantörerna erbjuder sina anställda en god arbetsmiljö och en tillverkning där miljöbe-
lastningen minimeras.

Ständiga kontroller och uppföljning av produktkvaliteten.

Ständiga kontroller och uppföljning av leveransprecision.

Vi skall prioritera speditörer som i sin verksamhet verkar för minskad miljöpåverkan.

Motiverade och kunniga medarbetare som kan ta ansvar för och tillgodose kunders högt 
ställda förväntningar på problemlösning.

Engagemang och stimulans för medarbetares aktiva deltagande genom att de uppmuntras 
att lämna förbättringsförslag och rapportera fel och brister.

Internt ska Matting verka för att alla har en god arbetsmiljö, hög säkerhet, samt att 
arbetsplatserna är ergonomiskt utrustade och utformade.

Vår verksamhet ska bedrivas på ett resurssparande och energieffektivt sätt och vi skall 
verka för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

Vi skall positivt medverka till att användning av förpackningsmaterial minimeras och vi 
skall följa utvecklingen av olika miljövänliga förpackningsmaterial för att i förekomman-
de fall använda detta.

Vi skall hålla oss informerade och uppdaterade om miljölagstiftningen inom vårt verksam-
hetsområde samt att vi skall följa och tillämpa krav och bestämmelser i denna lagstiftning.

Personalen skall kontinuerligt få information och utbildning gällande nya och förändrade 
bestämmelser inom ergonomi, säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.

Det är av yttersta vikt att Matting AB och dess personal uppträder och verkar för att 
Matting AB alltid skall vara och uppfattas som ett pålitligt företag, med god affärsetik 
och ett medvetet miljö- och kvalitetstänkande.


