
 

 

1 

 

 

 

 

 

12 JANUARI  

2020  

 

 

 

 

HÅLLBARHETSRAPPORT 
2020:01 



 

 

2 

 

1 Talent Plastics Laxå AB 

Talent Plastics Laxå AB skall vara en innovativ och ledande 
tillverkare av tekniskt formgods till en marknad inom den 
serietillverkande industrin. 

 

WE BRING PLASTICS TO SUSTAINABLE LIFE 

 

 

Ständiga förbättringar och kontinuerlig kompetensutveckling är naturligt 
i vår process för att skapa långsiktiga hållbara framgångar för våra 

kunder, vår organisation, samhället och miljön. 
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2 Chefens inledning 
Talent Plastics Laxå AB ingår i Talent Plastics Group som består av sex  

tillverkande bolag som arbetar decentraliserat men samtidigt är starka  

i gemenskapen.  

                         Stefan Persson, VD  

Vår verksamhet är uppdragstillverkning av produkter och delsystem där komponenter i 
termoplast ingår. Våra kunder återfinns huvudsakligen inom nordeuropeisk industri. 

Vi har de senaste åren etablerat oss ytterligare som en framgångsrik partner för våra 
kunder som värdesätter hög leveranssäkerhet, kundfokus, hög automatisieringsgrad 
samt kontinuerligt förbättringsarbete och innovativa förslag.  

Vi strävar hela tiden efter att förbättra oss gentemot kunderna samt har ett stort fokus  
på säkerheten och personalen vilket gör att vi inte haft några arbetsplatsolyckor de 
senaste 4 åren.  

Vi kartlägger våra processer och optimerar steg för steg vilket ökar energieffektiviteten 
och därmed bidrar till lägre utsläpp.  

Samarbetet med samhället ökar och vi är engagerade i skolor, idrottsföreningar,  
samhällsföreningar och kommun. 

Här finns vi   

Vår egen verksamhet: Laxå  

Våra systerföretag finns i: Bredaryd | Gislaved  | Göteborg | Tallin (EE) | Tartu (EE) 

Våra områden  

Formsprutning | Extrudering | Bearbetning | Montering  

Kvalitetscertifikat 

ISO 9001 | ISO 14001 | IATF 16949 | VDA 6.3 

Branscher  

Fordonsindustrin | Marin | Medicin | VVS | Konsument | Generell Industri | Elektronik 

Kommunikation  

Mail | Tel | Besök | Hemsida | Sociala medier Facebook, Instagram, Linkedin | 
Nyhetsbrev | Mässor | Fabriksdagar  
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3 Nyckeltal på hållbarhetsområdet 

 

 

Årsbokslutet är inte stängt ännu för 2020 men prognosen ser god ut och återhämtning var stark i 
andra halvåret. 

Utsläpp av klimatpåverkande gaser mäts till stor del av förbrukning av Drivmedel till personbilar. Detta 
tal minskar då vårt resande hos våra kunder har minskat pga Covid -19, där i stort sett alla möten sker 
per Teams el liknande.   

Energiförbrukning minskar fortsatt i förhållande till vår omsättning. Avfall per ton i förhållande till vår 
omsättning minskar.  

Vi har under året blivit certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, enskilt på Laxå fabriken. Vi är 
fortsatt certifierade enligt IATF 16949 samt VDA 6.3.    

NYCKELTAL HÅLLBARHET 2017 2018 2019 2020 P

Omsättning, MSEK 63,5 76,3 77,8 75,2

Rörelseresultat (EBITA*), MSEK -0,5 0,6 1,5 1,0

EBITA-marginal, % -1% 1% 2% 1,3%

Medelantal anställda 33 35 37 35

Överträdelse av miljö- och arbetsmiljölagstiftning, antal fall 0 0 0 0

Energiförbrukning, MWh/MSEK omsättning 32,10 30,10 28,80 28,50

Vattenförbrukning, m3/MSEK omsättning 11,34 8,94 10,90 10,88

Utsläpp av klimatpåverkande gaser, ton CO2 /MSEK omsättning 0,08 0,10 0,12 0,03

Avfall, ton/MSEK omsättning 1,14 1,30 1,48 1,21

Certifierat miljöledningssystem ISO 14001:2015 Ja Ja Ja Ja

Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 Ja Ja Ja Ja

Arbetsplatsolyckor, (antal med ≥1 dags frånvaro;) 0 0 0 0

Kvinnliga medarbetare, % 45% 43% 36% 32%

Medarbetarsamtal Anställd-Närmaste chef 0% 0% 100% 100%

Utbildning om Talent Plastics Laxå AB's uppförandekod, % av antalet anställda 0% 0% 100% 100%

Tillämpning av etiska och mänskliga principer samt korruption, antal registrerade 

överträdelser 
0 0 0 0

Utvärdering av leverantörer; genomförda utvärderingar av miljö/ socialt ansvar 0 0 1 3

Ekonomiskt ansvar

Miljöansvar 

Socialt ansvar 
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4 Talent Plastics arbete med hållbar utveckling – en del av 
Ledningsprocessen 

Talent Plastics Laxå AB är ett litet företag med kvalificerad förädling av produkter i en kedja till 
kompetenta och krävande kunder, varav en stor del inom Automotive. Genom vår storlek känner alla 
på företaget varandra och våra värderingar kan snabbt kommuniceras, accepteras och följas upp.  

Vi har en liten del av förädlingen i en lång tillverkningskedja men vi är motiverade att bidra med det vi 
kan i en strävan mot hållbarhet. Det gör vi genom att vara medvetna om vår egen påverkan och våra 
möjligheter att påverka helheten samt att prioritera så att våra resurser får så stor inverkan som 
möjligt. Hållbarhet är naturligt integrerat i vår strategiska affärsplan. 

 

 

Hållbarheten speglas naturligt i ett långsiktigt angreppssätt genom perspektiven: 

S – Säkerhet; Q – Kvalitet; L – Leverans; E – Ekonomi; H - Personal och kompetens. 

 

Q1 Sammanställning och 
rapportering 

Q2 Utvärdering och 
uppdatering av 
omfattning, mål och 
mätetal 

Q3 Uppföljning och 
strategiskt resonemang 

Q4 Beslut om aktiviteter 
och mål för nästa år 
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5 Prioritering av områden och mål 
5.1 Intressentanalys 

Intressent Behov, krav och förväntningar TPLA ger Bevis 

Kund Felfria, tillförlitliga produkter. 
Leveranser i tid. 
Konkurrensmässiga priser. 

Systematiskt hållbarhetsarbete 
som omfattar etik, arbetsmiljö, 
yttre miljö och ekonomi. 
Inklusive hela leverantörskedjan. 

TP ska vara det självklara valet 
när kunden behöver 
högkvalitativa plastartiklar 

Återkommande kunder 

KP:Ier för kundvärde 
(Reklamationer, 
leveransprecision) 

Bra resultat i 
kundnöjdhetsmätning 

Medarbetare Ett bra ställe att jobba på. 

Trygghet, rättvisa, säkerhet, 
ersättningar, trivsel och 
utvecklingsmöjligheter. 

Stolt att jobba på Talent Plastics 
i Laxå 

Personalomsättning 
Medarbetarutveckling 

Sjukfrånvaro 

Antal sökande till tjänster 

Leverantör Stabila kunder som inte krånglar. 
Ömsesidig fördel av gemensam 
utveckling. Långsiktighet och 
stabilitet. 

God framförhållning i planer och 
order 

Tydliga krav som är lätta att 
förstå 

Ömsesidig utveckling av teknik 
och lönsamhet 

Stabilitet i leverantörsportföljen 

Positiv upplevelse av att jobba 
ihop med leverantören 

Leverantörens positiva 
inställning till TP som kund 

Ägare Attraktiv investering. 
Minimerade risker, utnyttjade 
möjligheter samt god planering 
och förutsägbarhet 

Stabilitet och lönsamhet över 
snitt.  

Avkastning över tiden 

Samhälle En seriös arbetsgivare som 
agerar och kommunicerar med 
stort ansvar för Arbetsmiljö, 
Yttre miljö och Ekonomi 

TP bidrar till det lokala och 
regionala näringslivet med stor 
öppenhet, miljömedvetenhet 
och ambition att vara en 
attraktiv arbetsgivare 

KPI:er för Elförbrukning, 
Brännbart avfall och Frakt 

Inga synpunkter eller klagomål i 
kommunikation med 
myndigheter 

 

5.2 Miljöaspekter 

Talent Plastics Laxå är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2013. Utredningen om miljöaaspekter 
omfattar följande områden: Råvaror, Vatten, Energi, Kemikalier, Utsläpp till luft, Utsläpp till vatten, 
Mark & grundvatten, Avfall, Buller, Transporter, Entreprenörer, Brand, Inbrott, Naturkatastrof samt 
Produkter. Störst miljöpåverkan har: 

1. Brännbart avfall (dvs plastöverskott från produktion som inte kan recirkuleras)  
2. El till processer.  Minska processtider (insprutning, kyltid etc) 
3. Godstransporter (minska reklamationer, vilket leder till färre extra transporter) 
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5.3 Anslutning till samlade arbeten med hållbarhet 

I vårt arbete med Hållbarhet ansluter vi till: 

1. De Globala Målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 och FNs 17 mål. Det finns ett 
antal FN-mål som är relevanta för oss, vi har dock valt att prioritera följande två mål 
där vi känner att vi kan påverka mest (även utanför vår egen verksamhet)  

• 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Prio 9.B 

• 12 Hållbar konsumtion och produktion. Prio 12.2, 12.4, 12.6 

Vi låter oss även inspireras av många andra mål och låter dem lyfta motivationen i 
vårt inre arbete.  

2. Global Compact. De 10 principerna för hållbart arbete. I vår Uppförandekod 
beskriver vi utifrån principerna hur vi tillämpar dem i vår verksamhet. 
 

Global Compact principer GRI indikatorer 

Mänskliga rättigheter   

1. Företagen ska stödja och respektera internationellt proklamerade mänskliga rättigheter 103-2, 412-2, 413-1 

2. Företag ska försäkra sig om att de inte är delaktiga i kränkringar av mänskliga 
rättigheter 103-2, 412-3, 414-1 

    

Arbetsvillkor   

3. Företagen ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva 
förhandlingar  103-2, 102-41, 407-1 

4. Företagen ska verka för avskaffande av alla former av tvångsarbete 103-2, 409-1 

5. Företagen ska verka för avskaffande av allt barnarbete 103-2, 408-1 

6. Företagen ska verka för avskaffande av all diskriminering vid anställning och 
yrkesutövning 103-2, 102-8, 401-1, 401-2, 406-1 

    

Miljö   

7. Företagen ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker 103-2, 102-11, 301-1 

8. Företagen ska ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande 103-2, 301-1, 302-4, 302-5 

9. Företagen ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik 103-2, 301-2, 302-4, 305-5 

    

Korruption   

10. Företagen ska motarbete alla former av korruption, inklusive utpressning och 
bestickning 103-2, 102-16, 205-2, 205-3 

 

Vi redovisar vårt Hållbarhetsarbete enligt modellen för GRI. 

5.4 Prioriteringar 

Område Mål för hållbar utveckling Utfall 

Energi Elförbrukningen ska kontinuerligt minska i 
förhållande till omsättningen. 

Vi håller oss uppdaterade om hur vi använder 
vår el och vilka förbättringsförslag som ska 
prioriteras. Vi jobbar ständigt med 
effektivisering av processer: korta tiderna för 
insprutning, kylning etc. 

Klimat Eftersom våra kunder är stora levererar vi alltid 
fritt fabrik. Vår största påverkan är genom 
detta att minimera reklamationer, vilka 
transporter vi får stå för. 

Vi har en fortsatt god trend i minskningen av 
reklamationer och arbetet med kvalitetssäkring 
fortsätter eftersom det ger tillfredsställelse på 
flera håll. 
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Kemikalier och 
råmaterial 

Se till att inga produkter vi tillverkar har 
kemikalier som finns med på svarta eller grå 
listan.  

Vi följer och tillämpar REACH samt för 
Automotive-kunder registreras alla ämnen i 
IMDS. Vi hjälper aktivt våra kunder att 
minimera materialåtgång och att undvika 
oönskade råmaterial. Optimering av produkter 
och verktyg samt ökad recirkulation av plats 
minskar råvarubehovet. 

Avfall Avfallsmängden ska kontinuerligt minska i 
förhållande till omsättningen. 

Största påverkan är brännbart avfall genom det 
plastmaterial som inte blir produkter och som 
vi inte kan recirkulera. 

Konstruktionsstöd av produkter och 
konstruktion av verktyg påverkar potentiellt 
avfall. Central kvarn för nedmalning av plast till 
recirkulation under upphandling (ökar kraftig 
förutsättningar för materialeffektivitet). 

Miljöledningssystem Vi ska vara certifierade enligt ISO 14001. Vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2013. 

Säkra arbetsplatser Inga olyckor på arbetsplatsen! Genom vårt 
systematiska arbetsmiljöarbete förutser och 
mitigerar vi risker. Vi jobbar systematiskt med 
tillbud för att lösa problem innan de blir 
allvarliga. 

God historik med flera år utan 
arbetsplatsolyckor. Vårt STEP program (Stop – 
Think – Examine – Proceed) hjälper oss att 
undersöka och åtgärda förändringar i våra 
rutiner som kan leda till framtida olyckor.  

Mänskliga 
rättigheter och 
jämställdhet 

Inga fall av kränkning av mänskliga rättigheter, 
diskriminering och tvångsarbete ska 
förekomma. Fortsatt aktiv information till 
medarbetare och nyanställda. 

Under året har Verksamhetspolicy och 
Uppförandekod uppdaterats och 
kommunicerats med samtliga medarbetare. 
Det finns inga anmärkningar eller klagomål 
inom detta område. 

Antikorruption Inga fall av mutor, korruption och 
kartellbildning ska förekomma. Fortsatt aktiv 
information till medarbetarna. 

Utbildning, information och diskussion runt 
våra värderingar sker löpande. Vi har hög 
transparens och känner att det är lätt att få 
fram ev misstankar till ledning, TP Group eller 
till ägarna. 

Kunder Kundkrav inom miljö och socialt ansvar ska 
klaras med god marginal. Hållbarhetsarbetet 
ska redovisas i specificerade verktyg samt i en 
Hållbarhetsrapport. 

Vi upplever ett starkt krav från våra kunder att 
tydligare formulera och presentera hur vi 
jobbar med Hållbarhet. Därför systematiseras 
detta arbete och integreras tydligare i den 
normala Ledningsprocessen. Detta dokument 
är ett resultat av denna ambition. 

Leverantörer Samtliga leverantörer ska vara medvetna om 
våra krav och förväntningar beträffande 
hållbarhet. Enligt vår leverantörsstrategi ska 
utvalda leverantörer följas upp beträffande 
efterlevnad. 

Samtliga leverantörer har informerats och får 
bekräfta att de tagit del av våra krav och 
förväntningar. Påbörjades 2014. Uppföljning av 
strategiska leverantörer görs löpande och 
befinner sig på en god nivå. 

Samhälle Pga att Talent Plastics Laxå är ett litet företag 
finns inga fomella krav på redovisning eller 
miljötillstånd. Däremot gör vi informationen 
tillgänglig genom vårt systematiska arbete med 
Arbetsmiljö, Yttre Miljö och med denna 
rapport. 

Inga anmärkningar från samhällets intressenter 
finns över överskådlig, historisk tid. 
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6 Plasterna och miljön 
Plast finns överallt. När vi pratar om ”plast” menar vi egentligen en stor grupp av material. De kan ha 
väldigt varierande egenskaper – hårda och starka, eller mjuka och böjbara. 

Talent Plastics Laxå AB formsprutar uteslutande termoplaster till olika produkter.  

Kunderna utgörs uteslutande av 
industriföretag, som köper formsprutade 
artiklar till sin egen verksamhet.  

I nästan samtliga fall utgörs artiklarna från 
Talent Plastics Laxå AB såsom 
delkomponenter som monteras hos 
företagets kunder till färdiga produkter. 

Fördelningen mellan de olika typer av plast 
som formsprutas hos Talent Plastics Laxå 
AB framgår av vidstående tabell. 

Talent Plastics Laxå AB formsprutar uteslutande termoplaster. 

Bra information om dessa termoplaster, och hur de påverkar miljön finns på Naturskyddsföreningens 
hemsida www.naturskyddsforeningen.se  

 

Talent Plastics Laxå AB har ett samarbete med Stora Enso för att tillsammans utveckla 
processer för våra kunder och kunna erbjuda material med Granfiber. Materialet heter 
DuraSense™ by Stora Enso innehåller mellan 30 och 60 procent biobaserade träfibrer 
beroende på produkt. Vissa produkter kan dessutom innehålla biobaserade polymerer.  

Flertalet befintliga men även nya våra kunder har hört av sig och vill starta upp projekt för att testa 
fram produkter med granfiber. Några kunder har redan fått produkter och några är i projektstadiet.  

 

 

 

Behovet att ersätta fossilbaserade material med förnybara är mer än 
en övergående trend – det handlar om en långsiktig förändring. Och 
det finns ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att minska miljöpåverkan 
för varje produkt. 

Huvudsakliga fördelar 

1. Kan ersätta de flesta konventionella plaster utan att tappa viktiga egenskaper 

2. Ökad produktionseffektivitet med mindre behov av kylning och ökad styvhet 

3. Prisvärd hållbarhet  

4. Möjlighet till 50% viktreduktion på grund av hög dragstyrka 

5. Flexibla designmöjligheter vad gäller känsla och utseende för slutprodukten 

http://www.naturskyddsforeningen.se/
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7 Energianvändning 
Talent Plastics Laxå använder el som enda energikälla för samtliga produktionsprocesser och 
stödsystem. 

2017 genomfördes en detaljerad energikartläggning av 
Talent Plastics verksamhet i Laxå. Syftet med 
kartläggningen var att företaget skall ha en översikt över 
energianvändningen i anläggningen samt få förslag på 
åtgärder som kan göras för att minska energianvändningen. 

Vid Talent Plastics i Laxå har störst fokus varit på 
maskinparken, där flertal investeringar gjorts under de 
senaste åren. Effektivare motorer och uppdate-rad teknik 
är några anledningar till investeringarna och en 
förutsättning för att kunna fortsätta konkurrera på 
marknaden. 

Produktionsstegen består av: 

1. Torkning och vakuumtransport 
2. Formning (27 maskiner) 
3. Kylning 

Övriga rubriker för elanvändning är stödsystem. 

Identifierade förbättringspunkter: 

1. Reducera tomgångsdrift – kontinuerlig pågående 
2. Tidsstyrning av ventilation – stängs av vid ej pågående produktion samt vintertid vid behov. 
3. Leta och åtgärda läckage i tryckluft – kontinuerligt pågående.  

 

Parallellt med detta drivs kontinuerligt processoptimering för att korta ner processtiderna i samtliga 
steg. Det påverkas genom verktygsutformning, detaljutformning, insprutningstid, kyltid och 
efterbearbetning. Förkortade processtider leder till bättre kapacitetsutnyttjande och lägre 
energiförbrukning. 

8 Leverantörer 
Talent Plastics Laxå leverantörer klassas enligt en riskbaserad modell i olika kategorier beroende på i 
huvudsak inköpsvolym, kriticitet(allvarlighet, upptäckbarhet) och single/multi source. 

Plastråvara och standardiserade fästelement. Största gruppen, vilken består av ett antal större 
företag med i de flesta fall väl etablerade hållbarhetsarbeten. Vi är en liten kund och har därför svårt 
att påverka dessa leverantörer men däremot har vi möjlighet att välja bort en leverantör som vi inte 
känner oss säkra på. 

Insatsmaterial. Et fåtal leverantörer som i samtliga fall finns i Norden. Vi har täta kontakter och de 
lyder under nordiska regelverk. Här känner vi oss trygga i att våra krav är kända och respekteras. 

Anvisade leverantörer. Våra stora kunder anvisar ibland leverantörer vars produkter vi vidareförädlar i 
våra processer. I detta fall betraktas leverantören som kundens ansvar.  
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9 GRI-index 2020 
Generella standardredogörelser 

GRI-
indikator 

Beskrivning Kommentar Sida 

Organisationsprofil 

102-1 Organisationens namn Talent Plastics Laxå AB   

102-2 Viktiga varumärken, produkter och tjänster 
Formsprutning av plastdetaljer, tryck, hopfogning, 
montering 

  

102-3 Huvudkontorets lokalisering Laxå, Sverige   

102-4 Verksamhetsländer 1, Sverige   

102-5 Ägarstruktur och bolagsform Aktiebolag ägs av O.F Ahlmark & Co Eftr. AB   

102-6 Marknader  3 

102-7 Organisationens storlek 35 anställda 4 

102-8 Personalstyrka   4 

102-9 Leverantörskedja  10 

102-10 
Betydande förändringar i organisationen och dess 
leverantörskedja 

Ingen signifikant förändring gjorts beträffande 
storlek, lokaler, maskiner, produktflora, 
leverantörer, kunder eller ägare. 

  

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Uppförandekod 7 

102-12 
Externa initiativ om hållbarhet som organisationen 
omfattas av 

De Globala Målen,  Global Compact 7 

102-13 Medlemskap i organisationer SINF, SPIF   

       

Strategi och analys 

102-14 Uttalande från ledande beslutsfattare Verksamhetspolicy; Uppförandekod 3 

Etik och integritet 

102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer Verksamhetspolicy; Uppförandekod 3 

Styrning 

102-18 Styrningsstruktur   5 

102-19 Delegerade befogenheter 
Samtliga chefer och utsedda Skyddsombud har 
från VD delegerad rätt att säkerställa en säker 
arbetsmiljö och ett  

  

Intressentdialog 

102-40 Intressentgrupper Hållbarhetsredovisningen sid 8 6 

102-41 
Andel av personalstyrkan som omfattas av 
kollektivavtal  

100%   

102-42 Identifiering och urval av intressentgrupper Hållbarhetsredovisningen sid 8 6 

102-43 
Tillvägagångssätt för kommunikation med 
intressenter 

Hållbarhetsredovisningen sid 8 5 

102-44 
Frågor som lyfts av intressenter och hantering av 
dessa 

Hållbarhetsredovisningen sid 8 5 

Redovisningsprofil 

102-45 Enheter som ingår i rapporteringen Verksamheten i Laxå   

102-46 
Process för att identifiera redovisningens innehåll 
och frågornas avgränsning 

  5 

102-47 Identifierade väsentliga områden   5 
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Generella standardredogörelser 

GRI-
indikator 

Beskrivning Kommentar Sida 

102-48 Reviderad information   5 

102-49 Väsentliga förändringar Inga   

102-50 Redovisningsperiod 2019   

102-51 Datum för senaste redovisning Januari 2021   

102-52 Redovisningscykel  5 

102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen Stefan Persson   

102-54 
Uttalande om att redovisningen följer GRI 
Standards 

  7 

102-55 GRI-index    11-12 

Management Approach 

103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar   5 

103-2 Styrning   5 

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen Ref till Ledningens genomgång 5 

Ämnesspecifika standarder 
Ekonomi 
Väsentligt område GRI 201: Ekonomiska resultat 

201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Årsredovisningen   

Väsentligt område GRI 205: Anti-korruption 

205-2 
Information och utbildning för att motverka 
korruption. 

VD:s utbildning med samtliga anställda.    

205-3 
Konfirmerade händelser av korruption och 
vidtagna åtgärder. 

Har inte förekommit   

Miljöansvar 

Väsentligt område GRI 301: Material 

301-1 Använda material per vikt eller volym   9 

Väsentligt område GRI 302: Energi 

302-1 Energianvändning inom organisationen  8-10 

302-3 Energiintensitet  8-10 

302-4 Minskning av energianvändningen  8-10 

302-5 
Minskning av energianvändning i produkter och 
service 

 8-10 

Väsentligt område GRI 307: Efterlevnad av lagstiftning 

307-1 
Överträdelser av miljölagstiftning och 
miljöbestämmelser. 

Inga   

Socialt ansvar 

Väsentligt område GRI 403: Hälsa och säkerhet 

403-1 Deltagande i skyddskommittéer.   8 

403-2 

Arbetsolycksfall, olycksfallsfrekvens, 
arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade 
arbetsdagar, frånvaro samt antal arbetsrelaterade 
dödsolyckor  

 8 

Väsentligt område GRI 414: Utvärdering av leverantörer med avseende på socialt ansvar 

414-1 
Nya leverantörer som utvärderades med avseende 
på socialt ansvar 

  8 

 


