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1. Gemensamma regler 
 
 

1.1 Miljö- och kvalitetspolicy  
 

  

 
 
 

Referens: Rutin Miljö- och kvalitetspolicy (R 1.1) 
Rutin Lagar och andra krav (R 1.2) 
Rutin Miljö- och kvalitetsaspekter (R 1.3)  
Rutin Miljö- och kvalitetsmål med handlingsplaner (R 1.4) 
 

 
 

 

Miljö- och kvalitetspolicy 
 

MIAB 
 
 
Mölnbacka Industri AB, MIAB, konstruerar, marknadsför och säljer luftrenings-
anläggningar för att rena luft från lösningsmedel (VOC), samt konstruerar och tillverkar 
elautomatikutrustningar.  
 
Miljö- och kvalitetsledningssystemen är vår grund som: 
 

• Säkerställer att företagets produkter och tjänster har den kvalitet som våra kunder 
och marknaden är nöjda med. 

 
• Verkar för en hållbar utveckling genom att vi erbjuder produkter och tjänster som 

tillverkas med miljöhänsyn under hela processen, samt skyddar miljön. 
 
• Medvetandegör miljö- och kvalitetsfrågor hos personalen så att ständiga 

förbättringar görs, och att lagar och andra bindande krav följs. 
 

• Utgör basen i vårt samarbete med våra leverantörer för att säkerställa och 
förbättra vår prestanda inom miljö och kvalitet. 

 
 
 
Deje 2017-09-08 
 
Lena Andersson 
VD 
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1.2  Organisation  
Ansvar framgår av organisationsplanen. Speciellt ansvar för miljö och kvalitet finns angivet i 
rutiner, instruktioner och blanketter. Vi dokumenterar varje anställds kompetens, genomförda 
utbildningar och identifierar behov av ytterligare utbildning. Vi har regler för hur nyanställda  
ska få tydlig information om företag och ledningssystem.    
 
Referens: Rutin Organisationsstruktur och ansvar (R 2.1) 

Rutin Utbildning, medvetenhet och kompetens (R 2.2) 
 
 
 

1.3 Ledningssystem 
Ledningssystemet för miljö & kvalitet är certifierat för ISO 14001 & ISO 9001, och omfattar all 
vår verksamhet. Vårt kontor finns i Deje.  
 
Denna manual finns tillgänglig på vår hemsida. Vid större förändringar i manualen informeras 
vissa externa företag, vilka väljs ut vid varje aktuellt tillfälle.  
 
Företagsledningen utför årligen en genomgång av hela ledningssystemet. Omvärlds- och 
intressentanalys med tillhörande krav, risker och möjligheter samt berörda livscykelperspektiv 
granskas och utvärderas årligen. Revisioner planeras och genomförs regelbundet. Interna 
revisioner utförs av vår egen personal och externa revisioner utförs av Intertek Certification AB.  

 
 
 

1.4 Dokumentstyrning  
I ledningssystemet finns styrande och redovisande dokument. Styrande dokument är denna 
manual, miljö- och kvalitetshandboken med tillhörande instruktioner & blanketter. Redovisande 
dokument visar resultat och händelser i verksamheten, ex. revisionsresultat, protokoll från 
ledningens genomgång, layoutritningar, anläggningsmanualer, etc.    
 
För både styrande och redovisande dokument finns ett flertal regler för bl. a. utformning och 
förvaring.   

Referens: Rutin Ledningssystem (R 3.1) 
Rutin Verksamhetsstyrning (R 3.2) 
Rutin Övervakning och mätning (R 3.3) 
Rutin Revision (R 3.4) 
Rutin Ledningens genomgång (R 3.5) 
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Referens: Rutin Dokumentation (R 4.1) 

Rutin Redovisande dokument (R 4.2) 

Manual 
 

Förkortad  
version av  
Miljö- & kvalitets-
handboken 

ISO 14001 
 

ISO 9001 Våra interna 
krav 

Redovisande 
 dokument  
- Ifyllda blanketter, 
- Resultat för mål,  
- Protokoll från ledningens 
  genomgång, 
- Layoutritningar, 
- Bruksanvisningar, 
- Försäkran om  
  överensstämmelse 
- mm. 
 
 

 

Rutinhandbok 
 

- Vår policy, våra mål & handlingsplaner,   
- Lagar och andra bindande krav vi berörs av,   
- Hur vi hanterar avvikelser &  
   reklamationer, etc.,  
- Hur vi utför montage, startup, service, 
   intern revision, arkivering av  
   redovisande dokument, etc., 
- mm.  
 

Instruktioner 
 

- Avfall, 
- Kemikalier 
- mm. 
 

Blanketter 
 

- Leveranskontroll, 
- Övertagande certifikat 
- Servicerapport 
- Reklamation, 
- Riskbedömning av kemikalier, 
- Leverantörers miljö- &   
  kvalitetsarbete,  
- mm. 
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1.5  Kommunikation 
Vi har rutiner för intern och extern kommunikation av miljö- och kvalitetsfrågor. Rutinerna 
omfattar bl.a. ansvar och förvaring. Intern kommunikation till personalen sker på företagsmöte.  
 

Referens: Rutin Kommunikation (R 5.1)    
          
 

1.6 Avvikelser & förbättringsförslag samt beredskap för nödlägen 
Vi dokumenterar, åtgärdar och följer upp de avvikelser och förbättringsförslag som uppstår i 
verksamheten. En sammanställning görs årligen av avvikelsernas orsak, resultat av åtgärder, 
förbättringsförslag samt erfarenhetsåterföring. Sammanställningen presenteras för företags-
ledningen.  
 

Vi arbetar systematiskt med att förebygga olyckor och nödsituationer. Vi har regelbundet träning 
och utbildning i brandförebyggande kunskap och brandsläckningsutrustning. 
 
 

Referens: Rutin Avvikelser och iakttagelser (R 6.1) 
        Rutin Nödlägesberedskap (R 6.2)  
 
 

2. Specifika regler för processer 
 

 
 
 

 

2.1 Marknad 
Vi har regler för hantering av förfrågan, offert, beställning, processuppföljning, garantitid samt 
marknadsföring. Vi kommunicerar med kunderna för att bli bättre och följer upp deras åsikter 
om oss och vår verksamhet.  
 

Referens: Rutin Marknad (R 7.1) 
 

 
 
 

 

Kund 

Förfrågan, beräkning, 
offert, mm. 

Konstruktion, 
tillverkning, 

montage, mm. 

Kund 

 

Inköp 

Service, 
uppföljning, 
garantitid, 

ekonomi, mm. 

Miljö & 
kvalitet 



                                                                                                                  Manual för miljö och kvalitet  
                                                                                                                                            Sida 7 (8)  
 

MIAB, Deje        Manual_20171025.doc   

    

2.2 Konstruktion 
I konstruktionsarbete dokumenterar vi hur vi följer de krav som finns på våra produkter. Vi har 
regler för spårbarhet samt för konstruktionsändringar. Under konstruktionsarbetet görs flera 
uppföljningar och avstämning sker mot ritningsunderlag.  
 
Vår produktion sker enbart hos underleverantörer, som vi har godkänt enligt våra kvalitets- och 
miljökrav. Tillverkningen kontrolleras fortlöpande av konstruktionsansvarig.  
 
I konstruktionsrutinen ingår även regler för vårt arbete vid montage & startup, service samt 
utveckling. Kemikalier och avfall hanteras enligt våra instruktioner.  
 

 
 
 
 
 
 

2.3 Inköp 
Vi har rutiner för beräkningskalkyl och inköp. Vi kartlägger våra leverantörers miljö- och 
kvalitetsarbete, bedömer dem samt sammanställer en leverantörsförteckning där vi noterar deras 
nivå på miljö och kvalitet. Vi har en förteckning över använda kemikaliemängder/år som 
uppfyller förordningen om egenkontroll.  
 
Referens: Rutin Inköp (R 9.1) 

 
 

 

2.4 Ekonomi  
I vår ekonomistyrning ingår regler för projektekonomi, projektuppföljning samt personal-
administration. 
 
Referens: Rutin Ekonomi (R 10.1) 
 
 

3. Korsreferenslista mot ISO 14001 och ISO 9001 
 

Rutin  
  

Dokumentnamn   Referens  i  ISO  14001   Referens  i  ISO  9001  

R  1.1   Miljö-‐  &  kvalitetspolicy   5.2   5.2    
R  1.2   Lagar  &  andra  krav   6.1.3,  9.1.2   5.1.2,  8.2.2,  8.2.3  
R  1.3   Miljö-‐  &  kvalitetsaspekter     6.1.2,  9.1.1   5.1.2,  8.2.2,  8.2.3,  9.1.1  -‐  9.1.3  
R  1.4   Miljö-‐  &  kvalitetsmål  med  handlingsplaner         6.2.1,  6.2.2   6.2.1,  6.2.2    
           

R  2.1   Organisationsstruktur  och  ansvar   5.1,  5.3,  7.1   5.1,  5.3,  7.1  
R  2.2   Utbildning,  medvetenhet  &  kompetens     7.2,  7.3   7.2,  7.3  
           

R  3.1   Ledningssystem   4.3,  4.4   4.3,  4.4,  
R  3.2   Verksamhetsstyrning   8.1   8.1  –  8.7  
R  3.3   Övervakning  och  mätning   9.1.1   9.1  
R  3.4   Revision     9.2.1,  9.2.2   9.2.1,  9.2.2  
R  3.5   Ledningens  genomgång   9.3,  10.3,  4.1,  4.2,  

6.1.1,  6.1.4  
  

9.3,  10.3,  4.1,  4.2,  
6.1.1,  6.1.2,  6.3  

           

 Referens: Rutin Konstruktion (R 8.1) 
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R  4.1   Dokumentation     7.5.1  -‐  7.5.2   7.5.1  -‐  7.5.2  
R  4.2   Redovisande  dokument   7.5.3   7.5.3  
           

R  5.1   Kommunikation   7.4   7.4  
           

R  6.1   Avvikelser  och  iakttagelser   10.1  -‐  10.3   10.1  -‐  10.3  
R  6.2  
  

Nödlägesberedskap   6.1.1,  8.2   6.1.1,  8.7  
           

R  7.1   Marknad   8.1   8.1,  8.2.1  -‐  8.2.4,  8.5  
           

R  8.1   Konstruktion   8.1   8.3,  8.5  -‐  8.7  
           

R  9.1   Inköp   8.1   8.4  
           

R  10.1   Ekonomi     8.1   8.5    
           

  

4.  Kontaktpersoner för miljö- & kvalitetsfrågor 
 

• VD  Lena Andersson 
  Inköp & ekonomi 
    Miljö- & kvalitetsansvarig 
 
• Marknad  Jan Andersson 

Processervice,  
Optimering & uppföljning  
 

• Konstruktion Lars Nilsson 
Service 
Montage & startup  
 

• Elautomation Staffan Skoglund 
 

 
 
 
 
 
 
 

MIAB 
  

Mölnbacka Industri AB   
 

Adress: Dömlevägen 8, Activum, 669 91 DEJE, Telefon: 0552-104 50    
 

 

info@miab-voc.se   
www.miab-voc.se  

 


