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1.2 Verksamhetspolicy 

 
Kvalitetspolicy 

 

 I våra anbud erbjuda rätt kvalité efter önskad standard så att kostnaden för produktionen blir så 

optimal som möjligt för kunden 

 Ha ett bra och nära samarbete med såväl beställare som underentreprenör och leverantör för att 

säkerställa slutproduktens kvalité 

 Hålla utlovade leveranstider 

 Att med hjälp av egenkontroll överlämna ett färdigställt arbete som är komplett och felfritt 

 Att göra varje beställare och projekt till en referens 

 

För att ständigt förbättras ska vi: 

- följa upp kundordern 

- ha en personlig utvecklingsplan 

- hålla oss á-jour med FR2000 

- vara lyhörda för kundens önskemål 

- ständigt uppdatera kvalitetsmålen 

 

Miljöpolicy 

 

 Följa gällande lagar, förordningar och andra krav 

 Långsiktigt verka för att miljöarbetet sätts i centrum 

 Främja användning av återvinningsbara produkter 

 Undvika material och metoder som är skadliga för miljön 

 Samarbeta med miljömedvetna underentreprenörer och leverantörer 

 Källsortera restprodukter 

 Fortlöpande utbilda vår personal inom miljöområdet 

 

Arbetsmiljöpolicy 

 

Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och att företagets verksamhet har mycket hög risk och 

arbetar systematiskt för att kunna erbjuda varje anställd inom företaget en arbetsplats som helt 

överensstämmer med gällande arbetsmiljölag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Vi 

eftersträvar en arbetsplats med god miljö där varje medarbetare trivs, utvecklas och där det råder en 

ärlig och öppen attityd och varje medarbetare ges möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. 

 

AB Oskar Jansson uppmuntrar varje medarbetare att i det dagliga arbetet visa personligt ansvar för 

hälsa och miljö. Samtliga anställda ska inse och förstå vikten av att hålla sig informerad om företagets 

arbetsmiljöpolicy samt om gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter, så att han kan erbjuda sig själv 

och sina arbetskamrater en säker arbetsplats. 

 

AB Oskar Jansson anser att en bra arbetsmiljö med möjlighet till utveckling, dialog och påverkan är en 

förutsättning för att kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga. 

 

Det åvilar samtliga anställda att hålla god ordning och säkerhetsställa en god arbetsmiljö på våra 

arbetsplatser. 

 


