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Hållbarhetspolicy 
Jernbro tar stort ansvar för den egna verksamheten och den påverkan den har på medarbetare, miljön, 
samhället och våra kunders verksamhet i ett längre perspektiv. En hållbar utveckling för oss omfattar såväl 
ekonomiska och miljömässiga som sociala dimensioner. Vår hållbarhetspolicy ger uttryck för de 
övergripande ambitionerna inom dessa områden. Vi mäter regelbundet våra kunders och medarbetares 
upplevelse och förväntan och agerar på resultatet. 

  

Jernbro ska bedriva en miljövänlig, professionell och säker verksamhet  
Vi ska bedriva en verksamhet som ständigt förbättras. Vi ska erbjuda våra tjänster som uppfyller kundernas 
krav avseende funktionalitet, ekonomi, säkerhet, miljöpåverkan och utveckling. Detta åstadkoms genom: 

• att sträva efter att minska vår egen miljöpåverkan, inte minst när det gäller energikonsumtion och 
koldioxidutsläpp från transporter, avfallshantering och kemikaliehantering.  

• att bidra till att våra kunder uppfyller sina miljöåtaganden och proaktivt föreslå miljöförbättrande 
åtgärder.  

• kontinuerlig uppföljning att vi efterlever relevant lagstiftning.  
 

Jernbro ska vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare  
Vi ska erbjuda våra anställda en säker, trygg och icke-diskriminerande arbetsmiljö med goda möjligheter till 
personlig utveckling oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller 
religion. Vi bedriver ett aktivt arbete med en gemensam företagskultur, där vår uppförandekod (Code of 
Conduct) spelar en central roll och verkar för att:  

• alla medarbetare är med och bidrar till en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö.  
• alla medarbetare deltar i arbetsmiljöarbetet genom att kontinuerligt identifiera risker och 

rapportera olyckor, tillbud och riskobservationer.  
• ha ett nära samarbete med våra kunder och underleverantörer i arbetsmiljöfrågor.  

 

Vi erbjuder marknadsmässiga villkor och förmåner och arbetar för en god hälsa, möjlighet till balans mellan 
arbetsliv och privatliv samt stimulerar yrkesmässig utveckling. Ingen ska komma till skada på grund av brister 
i vår arbetsmiljö.  

 

Jernbro ska ta ansvar för leverantörer  
Våra leverantörer ska bedriva sin verksamhet på ett professionellt sätt som uppfyller alla krav som ställs av 
tillämplig lagstiftning, gällande branschbestämmelser och avtal, samt hålla hög miljöstandard. Våra 
underleverantörer ska också agera enligt vår uppförandekod (Code of Conduct) och vara väl förtrogna med 
våra interna krav och de krav som våra kunder ställer. 

 

Jernbro ska utvecklas stabilt och lönsamt utifrån ett gott etiskt och moraliskt förhållningssätt  
Genom att erbjuda en värdeadderande och konkurrenskraftig leverans säkerställs långsiktiga kundrelationer, 
vilket tillsammans med stort resultatfokus ger en stabil ekonomisk utveckling. I alla relationer ska god 
affärssed följas.  

 

Jernbro ska tillhandahålla korrekt och relevant information  
Jernbro sammanfattar årligen bolagets utveckling, ekonomiska ställning och påverkan på miljön och 
samhället i stort. För att bidra till transparens och jämförbarhet använder koncernen i sin ekonomiska 
redovisning vedertagna standarder och principer där det är tillämpligt.  

 


