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Kvalitet - Miljö - Arbetsmiljö
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Benderskoncernen har upprättat en policy gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Policyn, 
som visar våra värderingar och fokusområden, skall hjälpa oss att prioritera och fatta beslut 
som säkerställer att lagkrav samt krav från kunder och övriga intressenter uppfylls. 

Allt KMA-Arbete (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) är integrerat i vårt dagliga arbete och beskrivs i företagets 
ledningssystem. Grunden i KMA-arbetet ligger i att arbeta systematiskt för att minska risken för att fel uppstår, 
förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet samt skapa förutsättningar för att kontinuerligt förbättra verksamheten. 

Produkterna tillverkas och kontrolleras enligt gällande standarder. Varje medarbetare bidrar till vår kvalitet och 
att skapa nöjda kunder. Allt arbete ska utgå från att man gör rätt från början, angriper eventuella brister där de 
uppstår och löser problemet långsiktigt så att det inte uppkommer igen. 

Ledningen och personal skall ha den kompetens inom miljöområdet som krävs för ett förebyggande arbete mot 
förorening. Omtanke och hänsyn till miljön skall vara en naturlig del av vår verksamhet. Miljöfrågor skall integ- 
reras med våra leverantörer och samarbetspartners så att våra produkter ger minimal miljöbelastning under hela 
sin livscykel. 

På Benders eftersträvas att bedriva verksamhet på ett sådant sätt att vi får säkra arbetsplatser där ohälsosam inver-
kan på människors hälsa förebyggs. Medarbetarna skall i möjligaste mån medverka i utformning och förbättring 
av sin arbetssituation. Förhållandena på arbetsplatserna skall ge den anställde möjligheter till utveckling på både 
det personliga och yrkesmässiga planet. 
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