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KVALITET  SJB ska vara en attraktiv byggpartner på marknaden, rätt kvalitet ska genomsyra allt vi gör 
  Kunder och personal ska känna sig trygga när de väljer oss, varje projekt, litet som stort, ska vara en 
  bra referens 
 

 Detta gör vi genom att: 
- Vi följer lagar och krav och utvecklar vår verksamhet genom ständiga förbättringar 
- Vi är måna om att göra ett bra jobb och hålla våra byggtider, det tillsammans med vårt 

engagemang och serviceanda bygger personliga och långvariga kundrelationer 
- Vi levererar produkter och tjänster med den kvalitet som motsvarar våra kunders och 

andra intressenters förväntningar, behov och krav 
- Personalen är vår viktigaste resurs och deras kompetens samt egenkontroller och 

slutkontroller garanterar ett professionellt utförande 
- Vi i våra uppdrag verkar som ett lag tillsammans med leverantörer och andra 

entreprenörer och ger medarbetarna ansvar med tillhörande befogenheter så att ett 
naturligt engagemang skapas 

- Vid saknad kompetens finns två vägar – utbildning av egna resurser, eller 
inhyrning/inköp av kompetens 

- Vi eftersträvar en god lönsamhet i företaget som garanterar långsiktig utveckling och 
trygghet 

 

 
 

MILJÖ  SJB´s grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser, begränsa negativ miljöpåverkan 
  och förebygga föroreningar 
  Vi vill uppföra våra byggnader så att miljö-, kultur- och skönhetsvärden bevaras och befrämjas. 
 
 Detta gör vi genom att: 

- Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss 
- Vi håller hög kompetens inom miljöområdet och fortlöpande utbildar medarbetarna 
- Vi optimerar vår resursförbrukning 
- Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet och följer vårt åtagande 

enligt Färdplanen för en Fossilfri Bygg- och Anläggningsbransch  
- Vi använder material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt 
- Vi har identifierat våra betydande miljöaspekter, Materialval – Avfall – Transporter – 

Energi, och tar hänsyn till dessa i vårt dagliga arbete 
 
 

 

ARBETSMILJÖ  Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en stimulerande arbetsmiljö 
  SJB strävar alltid efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där personalen trivs och 
  utvecklas. 
 
 Detta gör vi genom att: 

- Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss. 
- Vi arbetar för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i 

arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning, 
- Vi har välskötta och städade arbetsplatser 
- Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och 

frånvarostatistik för att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador och 
förebygga kränkande särbehandling 

- Vi sätter säkerheten först, upprättar riskanalyser och arbetsberedningar så att risker 
förebyggs och olycksfall minimeras, 

- Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt, 
-  I samverkan med våra medarbetare arbetar vi för att erhålla en arbetsmiljö som av alla 

skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt hållbar 
 

 


