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För att kvalitetsplanen ska uppfylla de specificerade kraven för de byggprojekt vi är 
underentreprenörer i arbetar vi enligt följande:  
 

• Kontinuerligt utveckla kvalitetsplanen. 
• Kontinuerligt identifiera och anskaffa styrmedel, processer, kontrollutrustning, 

produktionsresurser, kunskaper och färdigheter som kan behövas för att uppnå 
kvalitetskrav. 

• Kontinuerligt och i nödvändig utsträckning uppdatera kvalitetsplanen, kontroll och 
provningsteknik, vilket även omfattar utveckling av nya hjälpmedel. 

• I god tid identifiera alla kvalitetskrav på mätning vilka förutsätter en kapacitet som i det 
närmaste går utöver befintlig teknik, så att ny teknik med nödvändig kapacitet kan 
utvecklas. 

• Uppställa acceptanskriterier för alla egenskaper och krav, inklusive dem som innehåller 
personliga åsikter på utförande. 

• Kontinuerligt säkerställa samstämmighet mellan olika enheter i Snickargårdens Möbler AB. 
 
KVALITETSPOLICY 
Vi strävar efter att tillgodose våra kunders krav och önskemål i varje enskilt projekt. Våra kunder 
ska kunna lita på att de får rätt produkter av god kvalitet på utsatt leveransdatum. Vi står till 
kundens förfogande med hög servicegrad och specialkunskap. 
Våra medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta 
mål. Därför ser vi till att alla i företaget verksamma anställda och delägare kontinuenrligt är 
uppdaterade beträffande de kunskaper som behövs för at säkerställaa kvalitet och 
leveranssäkerhet samt upprätthålla en säker och stimulerande arbetsmiljö.  
Konkurrenskraft och lönsamhet skapas genom att kvalitetstänkandet genomsyrar hela 
organisationen. Alla verksamma i företaget ska arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete. 
 
DETTA INNEBÄR ATT: 
• Vi eftersträvar efter goda och långsiktiga relationer med våra kunder. 
• Vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla våra produkter, processer och 

ledningssystem. 
• Vi strävar efter 0-fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder. 
• Uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter. 
• Kompetenta och medvetna medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för   
• helhetsresultat och totalkvalitet. 
• Genom ett ledarskap som ger engagerad och flexibel personal. 
• Genom att ständigt förbättra kvalitetssystemet och följa upp kvalitetsmål. 
• Genom att lyssna på kundernas önskemål och behov. 
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