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Kvalitets- Miljö- och Socialt ansvarstagande policy för Collinder Märksystem AB 
 
Vi är ett ledande företag, i vår bransch, som med hög kompetens tillverkar, utför tjänster och marknadsför  
system för märkning, information och säkerhet. 
 
Våra produkter och tjänster förbättrar, i hög grad, våra kunders Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljösäkerhet. 
 
Vi skall: 
 
-  Leverera det som kunden har beställt med avtalad kvalitet, vid avtalad tidpunkt och plats. 
 
-  Skapa partnerskap med våra kunder för att i samverkan med kunden leverera till konkurrenskraftiga priser. 
 
-  Se bindande krav som en miniminivå. 
 
-  Själv och i samverkan med våra kunder och leverantörer, arbeta med ständig förbättring. 
 
-  Arbeta på ett sådant sätt att vi förebygger förorening. 
 
-  Skydda miljön och arbeta på ett sådant sätt att vi minskar vår miljöbelastning och de risker vi utsätter miljön för. 
 
-  Arbeta för att begränsa förbrukningen av resurser som t.ex. elenergi samt vår användning av drivmedel. 
 
-  Stimulera personalens engagemang och utbildning inom Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöområdet. 
 
-  Verka för att vårt miljöarbete stimulerar våra kunder och leverantörer till egna miljöförbättringar. 
 
-  Verka för återanvändning och återvinning av material. 
 
-  Kommunicera och hålla policyn tillgänglig för relevanta intressenter.  
 
-  Åtaga oss att ständigt förbättra Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöledningsystemens prestanda. 
 
-  Ha denna policy som ramverk för våra Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljömål. 
 
-  Verka för att etik, moral och ansvarstagande ingå som en naturlig del i vårt sätt att arbeta. 
 
 
Lomma den 1 oktober 2017 
 
Collinder Märksystem AB  
Björn Collinder 
Björn Collinder 
VD  
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ISO 26000:2010 Socialt ansvarstagande (C)SR 
 
Huvudområden, valda delområden och prioriteringar 
 
Verksamhetsstyrning 
6.2.3 Processer och strukturer för beslutsfattande 
Processer och strukturer innefattar processer och mekanismer som gör det möjligt att tillämpa principerna för socialt ansvarstagande. 
Vi bör säkerställa processer och mål som speglar åtagandet att ta ett socialt ansvar. 
 
De mänskliga rättigheterna 
6.3.7 Diskriminering av sårbara grupper 
Diskriminering innefattar varje åtskillnad, uteslutning eller företräde som omintetgör lika behandling. 
Vi bör säkerställa att vi inte diskriminerar anställda, partner, kunder, intressenter eller någon annan. 
 
Arbetsförhållanden 
6.4.6 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön på arbetsplatsen består av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och förebyggande av skador. 
Vi bör säkerställa både vår Arbetsmiljöpolicy och Arbetsmiljöledningssystemet. 
 
Miljö 
6.5.4 Hållbar resursanvändning 
Hållbar resursanvändning innebär t.ex. minskat energibehov och effektiv materialanvändning för minskad miljöbelastning. 
Vi bör implementera resurseffektiva åtgärder för att minska användning av energi, material och andra resurser. 
 
Goda verksamhetsmetoder 
6.6.3 Antikorruption 
Korruption innefattar mutor. 
Vi bör säkerställa vår medvetenhet mot mutor. 
-- 
6.6.6 Främja socialt ansvarstagande i värdekedjan 
Socialt ansvarstagande i värdekedjan innefattar att beakta de eventuellt oavsiktliga konsekvenser inköpsbeslut och avtal kan ha. 
Vi bör integrera etiska, sociala, miljömässiga, jämställdhets, hälsa och andra kriterier i riktlinjerna för inköp och avtal.  
 
Kundfrågor 
6.7.3 God marknadsföring, saklig och opartisk information samt goda avtalsmetoder 
God marknadsföring kan innefatta tillhandahållande av information om social, ekonomisk och miljömässig påverkan över livscykeln.  
Vi bör dela med oss av relevant information på ett transparent och lätt tillgängligt sätt som möjliggör jämförelser och val. 
 
Samhällsengagemang och utveckling 
6.8.6 Utveckling av och tillgång till teknik 
Utveckling av och tillgång till teknik innefattar bidrag till utvecklingen i vårt lokalsamhälle. 
Vi bör bidraga till utvecklingen av innovativ teknik som kan hjälpa till att lösa samhälleliga och miljömässiga problem.   
  
 
 
 
 

 
 


