
JERNBRO SKA VARA EN ANSVARSTAGANDE OCH 
UTVECKLANDE ARBETSGIVARE

Jernbro har nollvision gällande arbetsrelaterade olyckor. Arbetsmiljön ska vara TRYGG och SÄKER. 
Vårt arbetssätt ska kännetecknas av RESPEKT för och FÖREBYGGANDE av risker för skador och 
olycksfall som medarbetare, samarbetspartners, kunder och andra kan utsättas för när Jernbro 
ska utföra ett arbete:

• 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

 

JERNBRO SKA TA ANSVAR VID VAL AV 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 agera enligt vår uppförandekod Code of Conduct och 
vara väl förtrogna med våra interna krav och de krav som våra kunder ställer.

JERNBRO SKA KOMMUNICERA MED SINA INTRESSENTER

Jernbro ska ha en öppen och tydlig dialog med alla relevanta intressenter på respektive område. 
Det innefattar såväl anställda som kunder, leverantörer, myndigheter, grannar och andra berörda.

HÅLLBARHETSPOLICY
Jernbro är marknadsledande inom industriunderhåll i Sverige. Varje dag, 

året om, hjälper vi svensk industri att snurra säkrare, effektivare och 

mer hållbart. Vi finns lokalt där kunden finns. Vår framgång ligger i att 

kunna hantera industrins allt tuffare krav på kvalitet, hälsa, säkerhet, 

arbetsmiljö och hållbarhet samt att vi kan tillgängliggöra unik kompetens 

i ett brett utbud av tjänster som tydligt bidrar till att förbättra industrins 

konkurrenskraft.

Vår hållbarhetspolicy ger uttryck för de övergripande ambitionerna inom kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö inklusive socialt ansvarstagande. Vi mäter regelbundet våra kunders och 
medarbetares upplevelse och förväntan samt agerar på resultatet för att åstadkomma 
ständig förbättring i vår egen och i kundernas verksamheter.

JERNBRO SKA BEDRIVA EN MILJÖANPASSAD, 
KVALITETSMÄSSIG OCH SÄKER VERKSAMHET 

Vi ska erbjuda våra tjänster som uppfyller kundernas krav avseende kvalitet, funktionalitet, 
ekonomi, säkerhet, miljöpåverkan och utveckling. Detta åstadkommer vi genom: 

• att sträva efter att skydda vår miljö, minska vår egen miljöpåverkan som 
energianvändning, koldioxidutsläpp från transporter och kemikaliehantering 

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

• kontinuerlig uppföljning av att vi efterlever relevant lagstiftning och andra bindande krav


