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SYFTE
Att upprätthålla en verksamhetsmanual i lämplig omfattning så att kraven i ledningssystemet för kvalitet
och miljö uppfylles.

OMFATTNING
Tillverkning av ventiler, kopplingar och tillbehör i material av koppar och mässing.
Kungsör är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Mora är certifierade enligt IATF 16949, ISO 9001 och ISO 14001.
Interna och externa frågor som bland annat är viktiga för organisationen och som övervakas och granskas
är: leveranssäkerhet, reklamationer, reklamationskostnader, motivation hos anställda.
Fullständig beskrivning kan ses i huvudprocesskartan (pla 102).
De övergripande kundspecifika krav som omfattas enligt IATF är Scanias STD 3868 och CVS10.
De specifika krav som Scania har enligt IATF på Mattsson Metal definieras i STD 3868 och CVS10.
Uteslutningar
Följande avsnitt innefattas ej i kvalitetssystemet:
8.3 Konstruktion och utveckling av produkter och tjänster, gäller i både Mora och Kungsör.
Avsnitt
IATF
8.3.2.2
IATF
8.3.2.3
8.3.3
IATF
8.3.3.1
8.3.5
IATF
8.3.5.1

Benämning
Förtydligande
Färdighet som rör konstruktion av I företagets åtaganden ingår ej konstruktion av produkter. Våra
produkt.
kunder tillhandahåller konstruktionsunderlag i form av ritningar.
Utveckling av produkter med
inbyggd mjukvara.
Underlag för konstruktion och
utveckling.
Underlag för konstruktion av
produkt.
Resultat av konstruktion och
utveckling.
Resultat av konstruktion och
utveckling - tillägg
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Systemets uppbyggnad
"Pyramiden" visar en övergripande bild av kvalitetssystemets uppbyggnad.

Kvalites/miljöpolicy

Riktlinjer, rutiner

Instruktioner, kundkrav, lagkrav, etc

Våra rutiner för ledningssystemet finns i dokumenthanteringsprogrammet Ativa. Rutinerna kan
sökas på standard eller verksamhetsområde.
Samverkan mellan processer och intressenter framgår av dokument Huvudprocess, pla 102.
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