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Hållbarhetspolicy
SIBBHULTSVERKEN AB

Sustainability policy
SIBBHULTSVERKEN AB

Sibbhultsverken AB utför kvalificerad fleroperationsbearbetning av geometriskt komplicerade artiklar
med höga toleranskrav till kunder företrädesvis
inom fordonsindustrin.

Sibbhultsverken AB performs qualified machining of
geometrically complex components with high
tolerance requirements to customers preferably in
the automotive industry.

Sibbhultsverken AB:s hållbarhetspolicy är framtagen
med två utgångspunkter: miljöansvar och socialt
ansvar. Syftet är att Sibbhultsverken AB ska bidra till
att nå en långsiktigt hållbar miljö samt ett långsiktigt
hållbart samhälle.

Sibbhultsverken AB's sustainability policy is developed with two outsets: environmental and social
responsibility. The aim is that Sibbhultsverken AB
will contribute to achieving a long-term sustainable
environment and a long-term sustainable society.

Vi uppnår detta genom:
• att vår verksamheten minst uppfyller gällande
lagstiftningar och myndighetskrav inom
mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och
affärsetik.

We achieve this by:
• having our business to at least comply with
applicable legislation and regulatory requirements in human rights, labour market, environment and business ethics.

• att vi arbetar efter principerna i FN:s Globala
mål för en hållbar utveckling.

• working according to the principles of the UN's
Sustainable Development Goals.

• att sträva efter att producera och köpa
produkter eller tjänster med minsta möjliga
miljöpåverkan.

• striving to produce and purchase products or
services with the least possible environmental
impact.

• att föra en aktiv dialog om vårt miljöarbete med
medarbetare, kunder, leverantörer,
entreprenörer och myndigheter i syfte att nå
gemensamma förbättringar.

• having an active dialogue about our environmental work with employees, customers,
suppliers, contractors and authorities in order
to achieve mutual improvements.

• att arbeta för att minska vår miljöpåverkan
genom ständiga förbättringar och förebyggande
åtgärder, främst genom att höja vår
energieffektivitet. Vi strävar efter att minska
vårt avfall och våra utsläpp av växthusgaser, att
öka vår användning av förnybar energi och att
bedriva en ansvarsfull kemikaliehantering.

• working to reduce our environmental impact
through continuous improvements and preventive actions, mainly by improving our energy
efficiency. We strive to reduce our waste and
our greenhouse gas emissions, to increase our
use of renewable energy and to conduct a
responsible chemical management.

• att säkerställa våra medarbetares hälsa med
stöd av ett systematiskt arbetsmiljöarbete som
beskrivs i vår arbetsmiljöhandbok.

• ensuring the health of our employees with the
support of a systematic work environment
management, described in our Occupational
Health & Safety management manual.

• att verka för att våra leverantörer och anlitade
entreprenörer arbetar aktivt och effektivt i
miljöfrågor, för sina medarbetares mänskliga
och arbetsrättsliga rättigheter samt affärsetiska
principer som bl.a. beskrivs i FN:s Globala mål
för en hållbar utveckling.

• ensuring that our suppliers and used contractors work actively and effectively on environmental issues, for human and labour rights of
their employees, and business ethics principles,
which are described in the UN's Sustainable
Development Goals.

• att engagera oss lokalt i samhälleliga frågor

• getting involved in local societal issues.

