
                     
 
Affärsidé och KMA-policy 
 
Vi vet vad marknaden behöver idag och i morgon. Därför kan vi redan i tidiga skeden hjälpa våra 
kunder att nå framgång och på sikt förverkliga sina visioner både inom finplanering, skötsel, mark och 
anläggning.   
 
Vi är specialiserade på de två närbesläktade verksamhetsområdena, anläggning respektive skötsel, 
där vi har särskilda kompetenser. Det ger oss möjlighet att tillfredsställa många kundbehov och att dra 
nytta av kunskaper på vartdera området för att höja kvalitén på det andra.   
 
Vår filosofi är att få nöjda kunder som vi kan bygga långsiktiga relationer med. För oss är det självklart 
med ett personligt engagemang i de entreprenader vi utför.  
 
Affärsidén är godkänd av Organisationens ledning och kommunicerad till alla berörda parter.   

  
Kvalitetspolicy:  
JE Mark ska genom ständig förbättring av verksamheten i allt högre grad tillfredsställa kundernas krav 
på leverans i rätt tid av rätt utförda produkter och tjänster, med rätt kvalitet.  Vårt verksamhetssystem 
bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje medarbetare skall veta sina 
ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter. Våra medarbetare skall alltid vara uppdaterad med 
kurser och utbildningar för att möta de krav som finns. Projekten planeras i god tid för att förebygga 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.  Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs. De skall ha 
stöd av att verksamhetssystemet är ett hjälpmedel för att utföra vårt arbete.  
  
Miljöpolicy:  
JE Mark ska bidra till ett ekologiskt uthålligt samhälle genom att  

• I all verksamhet ta hänsyn till såväl människa som miljö   

• I förebyggande syfte identifiera föroreningskällor   

• Ständigt förbättra verksamheten genom aktivt miljöarbete   

• Minska miljöbelastningen genom hushållning med resurser och val av material och 
maskiner  

• Minimera mängden avfall och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas 
om hand på rätt sätt 

• I första hand ska vi i möjligaste mån använda produkter som är förnyelsebara 

• Anpassa verksamheten till gällande miljölagstiftning och andra föreliggande krav  

• I möjligaste mån söka efter miljöcertifierade leverantörer av material 
  
Arbetsmiljöpolicy:  
En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för JE Mark. Målsättningen med JE Marks 
arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla 
medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Varje medarbetare 
skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutade regler 
och instruktioner. Genom medarbetarnas engagemang ser vi till att använda rätt hjälpmedel för att 
lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt.  Vår KMA-ansvarig med produktionschefer och arbetsledare 
ansvarar för att identifiera alla eventuella risker och faror på arbetsplats för att ta fram åtgärder som 
minimera riskerna. KMA-ansvarig med produktionsledare och arbetsledare håller sig ständigt 
uppdaterade med dem lagar som påverkar företagets verksamhet.  Vi inför också tydliga förbud mot 
produkter som vi anser är en fara på arbetsplatsen. På varje arbetsplats finns tillgång till första-hjälpen 
samt tydliga instruktioner vid akuta olycksfall.  
 
Arbetsförhållandena skall medge omväxling i arbetet, bra samarbete och social kontakt med 
arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning och erfarenhet som den enskilde 
medarbetaren har.  


