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Introduktion

FocusNeo är en helhetsleverantör av 

skyltar och visuell kommunikation med 

verksamhet i Sverige, Norge och Finland och 

samarbetspartners över hela världen. Vi 

erbjuder produkter och tjänster som täcker 

hela processen från förstudie och design 

till komplett installation och service. Vi är 

ett företag som verkar för en kontinuerligt 

förbättrad arbetsmiljö för våra anställda och 

andra berörda.  

Vår arbetsmiljöpolicy visar vårt 

förhållningssätt till frågor som rör 

arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Policyn 

visar hur vi skapar en trygg, säker och 

hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare 

och företaget som helhet. Vi följer gällande 

arbetsmiljölagstiftningar samt andra krav. 

Vår ambition är att alltid överträffa våra 

kunders och uppdragsgivares förväntningar 

och behov av väl fungerande samt hållbara 

produkter, lösningar och tjänster. För att 

lyckas krävs ständig utveckling, vilket 

tydliggörs i vår vision: Vi står för Innovation. 

Med nya material, nya placeringar och 

ny teknik som syns starkare, längre och 

tydligare. 

Alla som arbetar på FocusNeo och som 

arbetar på uppdrag av oss har ett ansvar 

att följa principerna nedan och integrera 

arbetsmiljötänkande i allt vi gör.  

1. Vi har tydlig struktur och 
systematik   

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete 

utgår från en gemensam basnivå som 

gör arbetsmiljöarbetet överskådligt och 

effektivt. Vi tillämpar principen om ständiga 

förbättringar och driver verksamheten framåt 

genom en aktiv målstyrning med syfte att 

förebygga skada och ohälsa. 

2. Vi har hög kompetens 

Vi driver utbildningsprogram som säkerställer 

att våra medarbetare i varje roll har rätt 

kompetens för att kunna styra och bidra i 

arbetsmiljöarbetet.  

3. Vi har stark säkerhetskultur 

Vi etablerar en kultur där vi agerar säkert 

och uppmuntrar andra att agera säkert, både 

på och utanför arbetet. Detta gör vi för att 

vi bryr oss om och vill lära av varandra; inte 

leta syndabockar. I vår kultur är det självklart 

både att aktivt uppmuntra säkra beteenden 

och att aldrig gå förbi när någon arbetar 

osäkert. 

4. Vi arbetar för medarbetarnas 
hälsa och välbefinnande 

Alla ska vara trygga och må bra på jobbet. 

Våra åtgärder riktar sig till att förbättra den 

personliga och arbetsrelaterade hälsan. 

5. Vi tar ansvar

Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett 

helhetsansvar för vår leverans. Vi kräver 

att alla medarbetare, leverantörer, 

underentreprenörer, kunder och andra 

samarbetspartners är engagerade och tar 

ansvar för säkerhet, i alla moment. 

Dessa principer ansluter till FocusNeos 

övriga policyer och värderingar som Code of 

Conduct, Kvalitetspolicy och Miljöpolicy. 

Det är genom ständig utveckling av oss 

själva, våra arbetssätt, erbjudanden och 

relationer som vi blir en förebild i branschen 

och en attraktiv arbetsgivare. 

Magnus Näslund, VD FocusNeo

ARBETSMILJÖPOLICY



FocusNeo 
Instrumentvägen 11  
126 09 Hägersten

www.focusneo.se


