
  

  

 

Policy för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.  

COFA skall på ett miljövänligt och resurssnålt sätt producera och distribuera produkter till 

sina kunder. Kretsloppstänkande, återvinning av material, hänsyn till klimatpåverkan och 

minimal användning av kemikalier skall vara ett vägledande förhållningssätt för COFA:s alla 

verksamheter.  

COFA följer aktivt upp sina leverantörer avseende produktion, miljö och arbetsvillkor. Vi kan 

genomföra inspektioner vid anläggningar där leverantörens varor framställs och lagras.  

COFA arbetar aktivt med att utveckla sina produkter och förpackningar i syfte att minska 

emballage och minimera luft i kartonger vilket ger mindre CO2 utsläpp.  

COFA skall leverera rätt produkt i rätt tid, med snabb behandling av reklamationer och med 

leverantörslösningar som baseras på flexibilitet och kreativitet. COFA skall på detta sätt skapa 

konkurrensfördelar och lönsamhet för kunden och därigenom skapa förtroende hos kunden.  

COFA anser att ett aktivt arbetsmiljöarbete är en strategisk framtidssatsning och 

konkurrensmedel, samt ett sätt att attrahera och behålla kompetent och motiverad personal. 

COFA arbetar med systematisk utveckling av arbetsmiljön och på en aktiv kommunikation 

med de anställda i arbetsmiljöfrågor.  

COFA har mål som styr arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Dessa mål utarbetas inför 

ledningens genomgång och om förslagen accepteras sänds målen vidare till företagsledningen 

för beslut. När så krävs bryts målen ner till lämplig nivå så att alla medarbetare förstår hur de 

bäst kan bidra till att målet uppnås. Målen skall vara mätbara och ta hänsyn till de krav som 

finns. Målen ses över minst en gång per år vid ledningens genomgång och uppdateras efter 

behov. Före beslut om affärsutveckling och investeringar skall påverkan på miljö, arbetsmiljö 

och kvalitet belysas.  

Alla anställda hos COFA skall vara införstådda med bolagets policy och mål, samt vara 

motiverade att arbeta för dessa. COFA ska verka för att leverantörer och samarbetspartners 

har ett aktivt miljö- kvalitets- och arbetsmiljöarbete.  

Grunden för COFA är att alltid följa gällande lagstiftning och att med hjälp av 

verksamhetssystemet hantera och när så är möjligt överträffa andra tillämpliga krav. 

Verksamhetssystemet är föremål för ständig förbättring baserat på avvikelser och 

förbättringsförslag.  

Denna policy är föremål för årlig revision. För externa intressenter finns policyn tillgänglig på 

hemsidan http://www.cofa.se  
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