
Hållbarhetsredovisning
AB Maskinarbeten



AB Maskinarbeten i Alvesta är ett genuint småländskt
familjeföretag med allt vad det innebär av nära samarbete mellan
ägare och anställda. Här finns korta snabba beslutsvägar och en
ambition att vårda både historia och framtid.
Sedan 1952 har vi haft som målsättning att vara en värdefull
samarbetspartner till våra kunder. Det har lett till att vi vuxit med
och för våra kunder.
AB Maskinarbeten redovisar fem prioriterade hållbarhetsområden.
• Strategi
• Miljö
• Värdegrund
• Antikorruption
• Socialt ansvar

HÅLLBARHET



STRATEGI

• Vi  skall ha en konkurrenskraftig produktionsenhet med
maskiner och teknik som linjerar med nutidens utveckling.

• Vi skall ha en konkurrenskraftig personal där kompetens,
engagemang, produktivitet och kvalité skall leda företaget
framåt.

• Fortsätta vara en pålitlig leverantör;
• Noll defekter
• Leveransprecision 100%
• Kostnads effektiva – konkurrenskraftiga
• Högt tekniskt kunnande för att kunna ge Produktkritik

• Kundanpassad produktutveckling



MILJÖ

Vi är certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi har lagt
grunder för att ständigt förbättra vårt miljöarbete inom våra
processer.
I vår etablerade och kommunicerade verksamhetspolicy ingår
ett åtagande att vi skall minimera förbrukningen av råvaror,
energi samt kemikalier. Detta görs genom att vi aktivt arbetar
med att ha lämpliga tillverkningsmetoder. Vi håller oss aktivt
uppdaterade om de lagar och förordningar som berör vår
verksamhet.



VÄRDEGRUND
Engagemang

o Kunden i fokus, såväl intern som extern kund
o Ha förståelse för produkten och processen för att öka värdet för kunden
o Dela med sig av sin kompetens för att öka förståelse och kunskap i organisationen
o Öppen dialog mellan varandra  för att förstå helheten

Delaktighet
o Aktivt delta i det dagliga arbetet för att skapa mervärde för både mig själv och för

kollegier
o Ta Ansvar för att påverka utveckling av arbetsinnehåll / metoder
o Aktivt bidra till ständiga förbättringar såväl vad gäller kvalité, arbetsmiljö som

produktivitet
Trivsel

o Trivas och ha roligt på arbetet – respekt för varandra
o Bidra till en positiv arbetsmiljö
o Medverka till ordning och reda för allas trivsel



Vi ska bedriva vår verksamhet helt i enlighet med gällande
lagstiftning och regler som främjar fri handel och konkurrens.

AB Maskinarbeten ska via sina handlingar visa ärlighet och
integritet i samspelet mellan medarbetare, våra intressenter och
vår omvärld.

Det är inte tillåtet att lämna eller ta emot betalningar, gåvor eller
andra ersättningar som kan påverka, eller uppfattas påverka,
objektiviteten vid affärsbeslut.

AB Maskinarbetens medarbetare får inte utföra arbete eller
bedriva affärsverksamhet som konkurrerar med verksamheten.

Medarbetare som hamnar i en situation där man riskerar en
intressekonflikt med AB Maskinarbetens policy mot korruption
ska omedelbart rapportera det till sin ledning för handläggning
av denna intressekonflikt.

ANTIKORRUPTION



AB Maskinarbeten ska respektera människors rättigheter
och internationella arbetsstandarder som de framställs i
FN:s deklarationer.
Vi accepterar inte barnarbete i någon form, tvångsarbete
eller annat ofrivilligt arbete. Diskriminering på grund av
ras, religion, politiskt uppfattning, kön, ålder, nationalitet,
sexuell läggning eller handikapp får inte förekomma.
AB Maskinarbeten skall ständigt verka för att förbättra de
sociala förhållanden och mänskliga rättigheter genom att
aktivt och ständigt arbeta med sin värdegrund, arbetsmiljö
och utbildning för sin personal för att få en säker, trivsam
och hälsosam arbetsplats.

SOCIALT ANSVAR


