
Operations policy
The basis for meeting customer expectations is that we deliver products and services 
of appropriate quality, on time, at agreed prices and with regard to the relevant safety 
requirements and measures to minimize environmental impacts.

We make sure to follow the laws and regulations, have a good internal and external 
environment in both factory and office facility as well as on-site work.

The management’s and the employees’’ dedication, responsibility and competence are 
the basis for the work of continuous improvements, that leads us to the goal to be a 
safe and conscious business partner.

Cell Impact shall promote to ensure that employees will not be exposed to 
unnecessary risks, which may affect the employees.

Cell Impact shall actively promote to ensure that the external environment will not be 
affected by the activities of the company. It is done by:

 » Work for minimizing consumption of energy.
 » Goods are being sorted for recycling.
 » Select suppliers that are willing and able to conduct environmental work.

Dedicated and competent employees shall be able to enjoy and grow in his or her 
position. We believe that we can support it by having an open environment where we 
are discussing comfortable working environment issues together. Every point of view 
shall be taken care of to improve the health, safety, and comfort within the company. 
It is every single employee’s duty to take personal responsibility for his, hers and 
colleagues’ health and safety.

All employees have a partial responsibility for the company’s environmental impact 
is as small as possible. It is up to all employees to carefully follow instructions and 
procedures and to report immediately the risks and threats to a good working 
environment and against the external environment. If interference is to care for the 
health and environmental priorities.

As well as present and future operative targets for occupations safety and 
environmental impact shall be met with a reasonable margin.

To clarify the company’s environmental work, the working environment is monitored 
continuously by means of key process indicators. We are monitoring the number of 
accidents, short and long-term sick leave as well as total sickness absence.

(Please see next page for Swedish version)



Verksamhetspolicy
Förutsättningen för att uppfylla kundernas förväntningar är att vi levererar produkter 
och tjänster med rätt kvalitet, i rätt tid, till överenskommet pris, samt med relevant 
beaktande av arbetsmiljökrav och åtgärder för att minimera miljöpåverkan.

Vi ser till att följa lagar, förordningar och föreskrifter och ha en god inre och yttre miljö.

Genom ledningens och övriga medarbetares engagemang, ansvarstagande och 
kompetensutveckling lägger vi grunden för arbetet med ständiga förbättringar, 
som leder oss fram till målet att vara en för våra kunder trygg och miljömedveten 
affärspartner.

Cell Impact skall verka för att de anställda ej skall utsättas för arbetsmiljörisker, som 
kan skada eller påverka dem.

Cell Impact skall aktivt verka för att minimera påverkan på den yttre miljön och vara 
observant på miljöaspekterna. Det gör vi genom att:

 » Verka för att minska energiförbrukning.
 » Bidra till kretsloppet av varor genom att källsortera.
 » Välja leverantörer som har en vilja och förmåga att bedriva miljöarbete.

Engagerade och kompetenta medarbetare skall kunna trivas och utvecklas i sitt arbete. 
Detta tror vi kan främjas av en trevlig miljö där vi för en diskussion mellan varandra om 
miljö- och trivselfrågor. Varje synpunkt skall tas tillvara för att öka säkerheten, hälsan 
och trivseln i företaget. Det är varje anställds skyldighet att ta personligt ansvar för sin 
och arbetskamraters hälsa och säkerhet.

Alla anställda har ett delansvar i att företagets miljöpåverkan blir så liten som möjligt. 
Det är upp till samtliga medarbetare att noga följa givna instruktioner och rutiner och 
att genast rapportera risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. 
Om det uppstår störningar gäller att omsorgen om hälsa och miljö prioriteras.

Såväl i nutid och framtid skall gällande riktvärden för arbetsmiljön och miljöpåverkan 
innehållas med marginal.

För att tydliggöra företagets arbetsmiljöarbete sker löpande uppföljning av 
arbetsmiljön med hjälp av nyckeltal. Vi mäter antalet olycksfall i arbetet, antalet 
olyckstillbud, sjukfrånvaro som beror på arbetsskador, övrig sjukfrånvaro samt 
sammanlagd sjukfrånvaro.


