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Verksamhetspolicy 

Matenco AB är ett AAA-klassat internationellt teknik- och designföretag med mer än 30 års 

erfarenhet inom skräddarsydd verkstadsindustri. Matenco förser svensk och internationell 

industri med kunskap, kompetens, kreativa lösningar och ledande teknik. För att möta 

marknadens ständigt ökade krav på kvalitet och för att säkerställa ett systematiskt arbete med 

kvalitets- och miljöförbättringar arbetar vi efter ett dokumenterat kvalitets- och 

miljöledningssystem som leder vår verksamhet framåt.  

Vår verksamhetspolicy innebär att vi inom Matenco AB alltid skall eftersträva att infria 

förväntningarna hos våra kunder, våra leverantörer, våra anställda, våra aktieägare och övriga 

finansiärer jämte det samhälle i vilket vi verkar. Att upprätthålla och kontinuerligt säkerställa 

att våra medarbetare arbetar i en bra arbetsmiljö är avgörande för Matenco. Skador och 

ohälsa skall förebyggas och alla medarbetare ska känna sig trygga.  

Nöjda kunder säkerställer vi genom specifikationsenligt utförande kombinerat 

med kvalificerad teknisk rådgivning och trevligt bemötande. 

Rätt kvalitet tillverkat av oss själva är vårt starkaste konkurrensmedel och 

stärker förtroendet för oss hos våra kunder. 

I rätt tid är av hög vikt för kunden och det leder till korta genomloppstider 

och god lönsamhet för oss som leverantör. 

Till rätt pris innebär låg totalkostnad för kunden och hög effektivitet för 

oss som leverantör. 

Att värna om miljön skall vara vägledande i hela verksamheten och när beslut fattas. 

Bra arbetsmiljö uppnår vi genom öppenhet och tydlighet samt genom att engagera våra 

medarbetare i utvecklingen av arbetsmiljön. 
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Vår förmåga att uppfylla dessa mål och därmed också vårt övergripande mål att verka som 

konkurrenskraftig och framgångsrik organisation, grundläggs genom våra resurser, vår 

organisation, våra arbetsinsatser och framförallt, genom vår attityd till kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö. För att arbeta med att uppnå våra mål och eftersträva vår verksamhetspolicy 

fattar vi beslut utefter några vägledande principer. 

Vägledande principer: 

o Ett fungerande ledningssystem 
o Ansvar för kundens önskemål  
o Ömsesidigt förtroende inom företaget 
o Kompetensutveckling 
o Minst följa gällande lagstiftning och lokala myndighetskrav 
o Undvika spill och utsläpp samt begränsa avfall och verka för återanvändning 
o Eftersträva ständiga förbättringar och varaktig utveckling 
o Informera och vidareutbilda personalen samt övriga intressenter om vårt miljöarbete 
o Genom mätningar och revisioner utvärdera verksamhetens prestanda löpande 
o Introduktion och utbildning av alla anställa för att säkerställa säkert och hälsosamt 

arbete  
o Ansvarsfullt och hälsofrämjande ledarskap 

 


