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Arbetsmiljöpolicy 

 
 

Arbetsmiljö är en strategisk fråga för oss på AC Floby 
och innebär att vi alla skall trivas tillsammans och att ingen 

skall drabbas av skada eller ohälsa i arbetet. 
 

 
Automotive Components Floby AB är en fordonskomponenttillverkare av bromsskivor 

och vevstakar till personbilar samt nav och bromsskivor till tunga fordon. 
 

Vi skall ha en arbetsplats, med tydliga arbetsmiljömål, som är utvecklande och 
stimulerande för alla medarbetare.  

Detta uppnår vi genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör och uppmuntra 
ledarskap som främjar säkerhet och hälsa. 

 
Företaget skall samordna och driva det systematiska arbetsmiljöarbetet för att ständigt 
förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. Detta sker genom 

samråd och medverkan, vilket skapar ett engagemang bland medarbetarna. 
 

Vi skall, med god marginal, leva upp till och bevaka att vi följer gällande lagar och 
standardkrav inom arbetsmiljöområdet. 
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Work Environmental Policy 

 
 

Work environment is a strategic issue for us at AC Floby 
and means that we should all thrive together and that no 

one should suffer injury or ill health at work. 
 
 

 
Automotive Components Floby AB is a vehicle component manufacturer of brake discs 

and connecting rods for cars as well as hubs and brake discs for trucks. 
 

We must have a workplace, with distinct work environment goals, which is developing 
and stimulating for all employees. 

We achieve this by integrating health and safety into everything we do and encouraging 
leadership that promotes safety and health. 

 
The company must coordinate and operate the systematic work environment work in 

order to constantly improve our work environment, both organizationally and socially as 
well as physically. This is done through consultation and participation, which creates a 

commitment among employees. 
 

We shall, by a good margin, live up to and monitor that we comply with applicable laws 
and standard requirements in the work environment area. 

 
 


