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MILJÖPOLICY
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 bättre miljö genom
att ständigt värdera det vi gör utifrån dess
miljöpåverkan.
Vår miljöpolicy visar vårt förhållningssätt
till frågor som rör miljö- och hållbart
företagande. Policyn visar hur vi skapar
en långsiktig och hållbar utveckling för
våra kunder, medarbetare och företaget
som helhet. Vi arbetar för en långsiktigt
hållbar miljö som främjar människors hälsa.
Vårt miljöarbete ska bygga på ständiga
förbättringar och vi ska kontinuerligt sätta
upp nya mål för att begränsa miljöpåverkan
från vår verksamhet. Vi följer gällande
miljölagstiftning samt andra krav och vi är
inspirerade av Sveriges nationella miljömål
som vi försöker bidra till.
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
miljötänkande i allt vi gör.

1. Vi vill vara ett hållbart alternativ
Tillsammans med våra kunder,
uppdragsgivare och leverantörer kan vi bidra
till en mer miljövänlig verksamhet. Därför
utvecklar och erbjuder vi hållbara lösningar
och arbetar för att varje leverans blir en
hållbar referens för framtida affärer.

2. Vi har utmanande mål och driver
ständig förbättring
Vi har en hög ambition och sätter utmanande
mål avseende vår miljöpåverkan som
bolag och i våra leveranser. Vi följer upp
vår prestation och förbättrar ständigt våra
arbetssätt och verktyg för att möta kunders
och samhällets föränderliga behov. Som
miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar,
normer och kontraktskrav.

3. Vi har hög kompetens
Vi har den kompetens som krävs för att

möta kunders och samhällets behov och
nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares
och organisationens kompetens och
förutsättningar genom utbildning och
systematiskt lärande av egna och andras
erfarenheter. Målsättningen är att öka vår
kunskap inom miljöområdet i allmänhet
och hur vi påverkar miljön som företag i
synnerhet. Vi ska även förmedla kunskaper
vidare till våra intressenter.

4. Vi tar ansvar
Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett
helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer
vi höga krav på oss själva och på våra
leverantörer, underentreprenörer, kunder och
andra samarbetspartners. Genom samarbete
med alla involverade parter minimerar vi vår
miljöpåverkan och hittar smarta lösningar
som är hållbara ur ett längre perspektiv.

Vi på Focus Neo arbetar med följande
områden som vi bedömt som betydande för
miljön i vår verksamhet:
INKÖP AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER
I första hand välja varor, produkter och
tjänster från företag med ett aktivt
miljöarbete och som erbjuder miljömärkta och
lokalt producerade produkter.

ENERGI
Sträva mot att minimera användningen av
naturresurser och fossila bränslen för att
bidra till en minskad global uppvärmning.
TRANSPORTER
Vi strävar efter att minska användningen av
fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser,
bud och medarbetarnas transporter till och
från arbetsplatsen och på sikt övergå till
färdsätt med förnyelsebara bränsleslag.
AVFALL OCH FARLIGT AVFALL
Öka andelen sorterat avfall och minska
den totala mängden avfall. Farligt avfall
ska hanteras så att risken för negativ
miljöpåverkan minimeras.
Dessa principer ansluter till FocusNeos
övriga policyer och värderingar som
Code of Conduct, Kvalitetspolicy och
Arbetsmiljöpolicy. Det är genom ständig
utveckling av oss själva, våra arbetssätt,
erbjudanden och relationer som vi blir
en förebild i branschen och en attraktiv
arbetsgivare.
Vår miljöpolicy antogs första gången 2005
och uppdaterades senast 2019-12-10.
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