
 

Publicerat datum Godkänt av Dokument ID  

2017-11-15 17:14 Blomberg Anders CRANE-2425 

Säkerhetsklass Författad av Status/Godkänd version Nuvarande version 

S1 Skoog Sofie 4.0 4.0 

 

Utskriftsdatum: 2017-12-08 07:16 - Utskrivet dokument är att betrakta som en kopia Sida 1 av 4 

Policy för arbetsmiljö, kvalitet och miljö 
Arbetsmiljö, miljö och kvalitet är mycket viktiga områden för Crane AB i vår vision att vara ett av 
de ledande företagen inom sedeltillverkningsindustrin. Dessa områden utgör de viktigaste 
delarna i ledningens och medarbetarnas dagliga verksamhet på Crane AB.  Åtagandet att 
förebygga skada och ohälsa, samt kravet på ständig förbättring, omfattar alla områden och 
säkerställer att vi följer företagets policies, lagar, regler och andra krav. Denna policy skall göras 
känd för samtliga medarbetare och även för de leverantörer och entreprenörer vi anlitar för att 
utföra arbete inom Crane. 
Vår verksamhet styrs av ett integrerat ledningssystem. Genom denna integration kan vi 
utvärdera vårt arbete inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet, samt sätta mål och utforma 
handlingsplaner - allt med vetskapen om att vi ständigt måste förbättra oss inom alla dessa 
områden. 

Cranes huvudprinciper kring arbetsmiljö och miljö 
Crane värnar om att skydda liv och miljön. Vi bryr oss om våra anställda och deras familjer, våra 
leverantörer och våra besökare. Vi arbetar tillsammans för att uppnå vår vision om en olycksfri 
arbetsplats. Vi värdesätter vårt samhälle och vår natur runt om oss, och agerar ansvarsfullt för att 
skydda miljön. 
 
Vi gör det genom att: 

• Upprätthålla en säker arbetsplats 
• Utbilda våra anställda i att agera och utföra sitt arbete på ett säkert sätt 
• Identifiera och hantera risker 
• Förebygga osäkra arbetsförhållanden och beteenden 
• Minimera vår miljöpåverkan 

Arbetsmiljö 
Crane AB ska säkerställa en god hälsa och säkerhet för våra medarbetare.  En god arbetsmiljö 
är grunden till en attraktiv arbetsplats där motiverade människor trivs på arbetet och siktar mot 
ännu bättre prestationer.  Kunskap och förståelse för företagets vision och rollfördelning skapar 
förutsättningar för en god arbetsmiljö. När alla medarbetare förstår sitt bidrag till helheten och 
möjligheterna att öka sin egen kompetens skapas en handlingskraftig personalstyrka. 

Miljö - och energi 
Crane AB stödjer en hållbar utveckling genom att verka för långsiktigt nyttjande av resurser, 
välja teknik som minimerar miljöpåverkan och förebygger föroreningar samt genom att ständigt 
förbättra vår energiprestanda, inom tekniskt och ekonomiskt rimliga gränser. Vi avser att enligt 
vår policy tydligt kommunicera vår verksamhets miljöaspekter till anställda, kunder, leverantörer 
och myndigheter. 
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Kvalitet 
För Crane AB är kvalitet en naturlig del på de marknader vi finns och för de produkter vi 
tillverkar. Kvalitet är inbyggt i vårt sätt att arbeta, vårt sätt att tänka och i strukturen för vårt 
ledningssystem. Att kontinuerligt uppfylla våra kunders förväntningar på kvalitet är avgörande 
för vår framgång som företag. Kvalitetssäkring sker genom en väl utbildad och kvalitetsinriktad 
personalstyrka som är utrustad med de rätta verktygen, processerna och metoderna.  
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Policy for Health and safety, quality and 
environment 
 
For Crane AB, worker health and safety, quality and environment are very important factors in 
our vision to be a leader within the banknote industry. The above areas are the most basic 
components in the day to day activity for Crane AB´s management and coworkers. This 
commitment to prevent injury, ill health, and to the principles of continuous improvement 
extends across all areas ensuring that we follow the company policies, laws, regulations and 
other requirements. This policy is communicated to all coworkers and also to suppliers engaged 
to perform work within Crane AB. 

We are working under an integrated management system. Through this integration, our 
practices in the area of worker health and safety, quality and environment are evaluated, 
objectives set, and activity plans formulated, all with the understanding that we are never 
finished improving in all these areas.  

ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY CORE PRINCIPLES  
The employees at Crane believe in protecting life and the environment. We care about our 
employees, contractors, visitors and their families and work together to achieve our mission of an 
injury-free workplace. We value our community and the natural world around us and operate 
responsibly to protect the environment.  
We commit to:  
• Provide a safe place to work  
• Train employees to work safely  
• Identify and control hazards  
• Prevent unsafe work  
• Minimize our impact on the environment  
 

Worker Health and Safety  
For Crane AB it is our highest obligation to protect the safety and health of our employees. A 
favorable work environment is also the foundation of an attractive workplace where motivated 
people enjoy their work and aspire to higher levels of performance. A favorable work 
environment arises from knowledge and understanding of the company´s vision and the 
definition of roles in the organization. Understanding the importance of their contribution and the 
possibility to enhance their competencies leads to an empowered work force. 
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Environment 
Crane AB will support sustainability in the long term use of natural resources selecting the best 
available technology and work for continuous improvement of our energy performance that is 
technically and economically justified in order to minimize our impact on the environment and 
pollution prevention. Our intention is to clearly communicate with our customers, suppliers, 
employees, and regulatory authorities, regarding environmental aspects of our policies and 
operations 

Quality 
For Crane AB quality is inherent in the markets we serve and the products that we make. 
Quality is built into our way of working, our way of thinking, and the structure of our 
management systems. Consistent fulfillment the quality expectations of our customers is 
fundamental to our success as a company. Quality is assured through a well-trained and quality 
oriented workforce, equipped with the right tools, processes, and methods.  
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