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The Urban
Friendly
framtid.

Be Urban Friendly.

I denna rapport anges Saferoad Smekab AB
som vårt varumärke Smekab Citylife.
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The Urban Friendly
framtid.

Be Urban Friendly.

57
Antal år som vi jobbat
med hållbarhet.

1000 ton
Mängden inköpt stål som
vi minskat behovet av.

SNABBA FAKTA

80%
Inköp som kommer från
svenska leverantörer.

Socialt ansvar
Vi stödjer aktivt lokal
ungdomsidrott, cyklism och
barncancerfonden.
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Om Smekab Citylife

Vi blickar
framåt och tar
ett steg i taget.

Vårt hållbarhetsarbete är nära sammankopplat med våra
kärnvärden: respekt, omtanke, drivkraft och integritet. Som ett
växande bolag vill vi ta ett bredare ansvar för att bidra till en hållbar
utveckling av det samhälle vi verkar i – lokalt som globalt.
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Vi vill vara med och bidra och inspirera, men vi tar en sak i taget
och har valt att börja hos oss själva. Denna rapport, inspirerad
av GRI (Global Reporting Initiative), är enligt oss ett steg i rätt
riktning. Vårt företagsnamn är Saferoad Smekab AB, men i
denna rapport benämner vi oss själva som Smekab Citylife.
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1. OM SMEKAB CITYLIFE

Skoglösa Mekaniska Verkstad AB, 1962

Vilka är
Smekab Citylife?
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Vi på Smekab Citylife utvecklar, producerar

Hållbarhetsfrågan har varit med oss sedan

och säljer produkter och lösningar för att

allt började strax utanför Önnestad 1961

skapa attraktiva urbana miljöer i Norden.

även om vi kanske just då inte använde det

Räckes- och avspärrningslösningar har

ordet. Istället pratade vi om hälsa, miljö och

sedan 70-talet varit en stor del av företagets

säkerhet. Då hette vi Skoglösa Mekaniska

erbjudande. Utbudet har kompletterats

Verkstad AB och under de senaste 40 åren

under åren och i dag erbjuds även ett brett

har vi gått från att enbart tillverka hållbara

sortiment av möbler för offentlig utemiljö,

stallinredningar, till att även bli en ledande

väderskydd för hållplatser, cykelparkeringar

innovatör av produkter som bidrar till ökad

och andra lösningar för cyklism.

säkerhet och trivsel i urbana miljöer.

Hållbarhetsredovisning 2017

brand
a

Saferoad Smekab och
varumärket Smekab Citylife.
Sedan 2015 heter vi Saferoad Smekab AB och varumärket Smekab Citylife
representerar sedan 2017 vårt bolag. Smekab Citylife erbjuder också
legoproduktion av produkter för bygg- och anläggning, samt varmförzinkning.
Vi erbjuder kvalitetsprodukter med hög funktionalitet, säkerhet och tidsenlig
design. Utveckling och förbättring sker kontinuerligt genom ett nära samarbete
med arkitekter, konstruktörer, formgivare och kunder. Kunderna finns både inom
privat och offentlig sektor.
Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Jönköping och vårt huvudkontor i
skånska Önnestad. Bolaget hade 99 tillsvidareanställda vid årsskiftet 2017/2018
och omsatte 182 Mkr under 2017. Under vår högsäsong, april – oktober, har vi
dessutom cirka 20–25 säsongsanställda medarbetare.
Vi är sedan många år medlem i branschorganisationen Nordic Galvanizers.
Bolaget har varit en del av den norska industrikoncernen Saferoad sedan
den grundades 2008. Huvuddelen av koncernens erbjudande riktar sig mot
vägbyggnation.

11

14
Antalet ferieanställda
sommaren 2017.

Varje kopp
gör skillnad!
Vi serverar ekologiskt
KRAV-märkt kaffe
till vår personal.

SNABBA FAKTA

Aktiva miljöval
Personalgåvor i ull istället för
bomull gav vattenbesparing
om 1 900 000 liter.

9 kilo
Mängden risskalsavfall
som används till en
PRAX papperskorg.

2

VD-ordet

”Varje dag bidrar
våra medarbetare
med förbättringar
som gör att vi
flyttar fram vår
position inom
hållbarhet”
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Varje dag kan vi bli lite bättre.
För oss på Smekab Citylife är det viktigaste i sammanhanget att inte bara prata
om hållbarhet utan att vi faktiskt i handling genomför förändringar och aktiviteter
som bidrar till en bättre värld.
Jag är säker på att alla verksamheter måste ta ett större och bredare ansvar
för vårt sätt att förbruka resurser, hur vi påverkar vår omgivning och bidrar till
samhället vi lever i. Vi har alla möjligheter att i vår vardag göra val och ta små
beslut som kanske enskilt känns banala men som tillsammans faktiskt gör skillnad.
På Smekab Citylife arbetar vi sedan länge med förbättringar och vi brinner för
tankesättet att vi varje dag kan bli lite bättre, i allt från våra interna processer och
arbetssätt, till produkterna och tjänsterna som vi levererar. Detta tankesätt bär vi
med oss hela tiden och det har resulterat i faktiska åtgärder – några kommer du
att kunna läsa mer om i denna rapport.
Avslutningsvis vill jag rikta strålkastarljuset mot våra medarbetare – som varje dag
bidrar med förbättringar som gör att vi flyttar fram vår position inom hållbarhet.
Till exempel genom att främja socialt engagemang, bidra till nära arbete och
dialog med våra leverantörer, arbeta för resurshänsyn, minska utsläpp och energi
användning, samt göra korrekta och ärliga affärer. Sammantaget skapar detta
arbetssätt framtidstro, utveckling, stabil ekonomi och en attraktiv arbetsplats.

Thomas Rydhagen
VD
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Vision

Vi ska få
alla människor
att trivas.
Vår vision är att vi ska få alla människor att trivas. Genom att
vara lyhörda för människors behov och beteenden skapar vi
innovationer för vår samtid – och framtid. Vi kallar det urban
harmoni.

16
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Smekab Citylife i samhället

Vår roll i
samhället.
Genom vårt produkt- och tjänsteutbud bidrar vi till ökad
säkerhet och trivsel i urbana miljöer. Samtidigt som att vi får
människor att känna sig trygga lokalt, lyckas vi också uppfylla
en lång rad hållbarhetsmål. Genom vårt hållbarhetsarbete
bidrar vi aktivt till FN:s globala hållbarhetsmål, exempelvis de
tre nedanstående hållbarhetsmålen:

100
Antalet arbetstillfällen
i Önnestad.

Viktig arbetsgivare
Vårt huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Önnestad, strax väster
om Kristianstad. Önnestad är ett samhälle med cirka 1400 invånare och här är
vi den största arbetsgivaren som bidrar med cirka 100 arbetstillfällen.

Miljömärka produkter
En tydlig trend bland våra kunder är att produkters miljöpåverkan och
hållbarhetsprestanda alltmer efterfrågas – något som vi på Smekab Citylife
värdesätter. Idag finns flera olika miljöbedömningssystem för den typ av
produkter bolaget tillverkar och marknadsför.

19
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Hållbarhet i praktiken

Hållbarhet i
praktiken.
Varje dag möter Smekab Citylife hundratals intressenter.
Genom en öppen dialog säkerställer vi att hållbarhetsarbetet
ligger i linje med deras förväntningar. På sidan 32 kan du
läsa vår väsentlighetsanalys i sin helhet och se vilka våra
intressenter är. Nedan ser du en komprimerad redovisning
vad vi gör i praktiken, på sidan 40 kan du fördjupa dig och ta
del av exakta siffror.

CO₂ besparing lika med
8 miljoner köttbullar²

Energieffektiva
belysningsarmaturer

Vattenkraftsel märkt
“bra miljöval”

Korruption och konkurrens
Vi har låtit all personal som är involverade i ekonomiska transaktioner genomgå
utbildning i vår antikorruptionspolicy. Saferoad-gruppens antikorruptionspolicy finns
tillgänglig för alla på gruppens hemsida www.saferoad.com.
Verksamheten är koncentrerad till länder inom EU samt Norge, både på leverantörsoch kundsidan. Dessa berörs av regelverket inom EU och vi har tydliga och väl
fungerande rutiner för vårt avvikelsearbete.

Miljöpåverkan
Genom att byta ut traditionellt stål mot höghållfast stål har vi lyckats att kraftigt
minska behovet av stål. Detta arbete påbörjades 2011 och det har resulterat i att
bolaget sedan 2012 har minskat mängden inköpt stål med cirka 1 000 ton per år.
Tack vare stålminskningen kunde vi dra ned på vårt Co₂-utsläpp med cirka 1 200 ton¹.
Vilket i sin tur motsvarar cirka 8 000 000² köttbullar eller 1 000¹ flygresor tur och retur till
Thailand.
En stor del av det råmaterial vi använder är återvunnet. För att göra ytterligare
besparingar på miljön har vi bytt ut belysningsarmaturer till mer energieffektiva
lösningar. Dessutom har vi sett till att all el som används inom verksamheten är till
100% vattenkraftsel och märkt med ”bra miljöval”, vilket motsvarar en CO2-besparing
med 109 ton per år.

Leverantörer
Som redovisningen nedan visar har Smekab Citylife en stor andel av sina inköp
placerade med lokal anknytning och cirka 80% av inköpen går via svenska leverantörer.

Arbetsförhållanden
Vårt aktiva och tydliga HMS*-arbete har lett till att antalet olyckor har halverats
mellan åren 2014 till 2017. Medarbetare ser nyttan av att rapportera tillbud då
detta leder till aktiviteter som följs upp. Detta minskar i sin tur riskerna att skada
sig i fortsättningen.

Säkerhet för kunder
Vi har tydliga och väl fungerande rutiner för vårt Hälsa- Miljö- och
Säkerhetsarbete. Bland annat innebär det att vid våra dagliga “PULS-möten”,
är första frågan, om det förekommit några olyckor eller tillbud det senaste
dygnet. Detta innefattar även olyckor eller tillbud relaterat till användningen av
våra produkter. Under 2017 har det inte rapporterats några olyckor eller tillbud i
samband med användandet av våra produkter.

¹) Källa: SSAB
²) Källa: http://ufs.ggcampaigns.com/sv-se/kalkylatorn/

*) Hälsa, Miljö, och Säkerhet.
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6. STRATEGI 2022

Hur ska vi bli bättre?
Vår strategi för 2022 utarbetades under hösten 2017,
baserat på en inledande SWOT-analys av företagets olika
processer indelade i fyra områden:

22

Personal, ledarskap.

Produktion,
inköp, planering,
produktutveckling.

Marknad, försäljning.

Marknadsposition,
sortiment.

Hållbarhetsredovisning 2017

Hållbara arbetsförhållanden
Vi ska vara ett hållbart, attraktivt och säkert företag där vi aktivt och engagerat
jobbar med utveckling av hållbarhet, personal, säkerhet och sociala frågor.
Områden som omfattas av detta arbete är bland annat:

Anställnings- och
arbetsmiljöförhållande.

Utbildning, engagemang
och delaktighet.

Mångfald, jämlikhet
och diskriminering.

Sociala förhållanden.

Hållbar ekonomisk styrning
Vi ska ha en långsiktigt god ekonomi vilket ger oss möjlighet att över tid
bidra till ett hållbart samhälle. Där vi kan motverka all form av korruption och
konkurrenshämmande verksamhet.

Hållbar relation med våra leverantörer
Vi ska sträva efter att ha samma krav på våra leverantörer och leverantörens
leverantör som vi har på vår egen verksamhet. Vårt mål är att använda leverantörer
med låg risk och vi arbetar aktivt med att minimera risker inom detta område.

Hållbara produkter och tjänster
Vårt kunderbjudande ska spegla vår vilja att bidra till ett hållbart samhälle. Därför
arbetar vi kontinuerligt med att producera och erbjuda produkter och tjänster som
skapar trivsamma urbana miljöer. Samtidigt ska vi säkerställa att våra produkter
och tjänster uppfyller gällande normer, regelverk och säkerhetsföreskrifter.

Hållbar miljö (resursförbrukning, energi
användning och klimatbelastning/utsläpp)
Vi ska få alla människor att trivas. En förutsättning för att nå vår strävan om
trivsel är en hållbar miljö att leva i. Vi ska ständigt arbeta med förbättringar och
göra aktiva val för att bidra till en hållbar miljö.
Till exempel genom att:

Minimera vår

Minimera vår

Minimera vår

resursförbrukning i

klimatbelastning

energianvändning

våra produkter och

och våra utsläpp till

och sträva åt

processer.

omgivande miljö.

fossilfria alternativ.
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45 000
Antal meter räcke som
levererades under 2017.

16
Antalet anställda som tog
ut föräldraledighet 2017.

15 000
Antalet cykelparkeringar
som skapades under 2017.

50%
Antalet arbetsplatsolyckor
har halverats sedan
2014 tack vare aktivt
HMS-arbete.

7

Våra hållbarhetsmål 2022

Hit vill vi 2022.

Vi styr vår verksamhet sedan flera år utifrån ett verksamhetsledningssystem, där HMS
(Hälsa, Miljö, Säkerhet), Kvalitets-, Leverans- och Lönsamhetsstrategier, målsättningar
och aktiviteter har integrerats med riktlinjer där bland annat försiktighetsprincipen beaktas.
Bolaget har exempelvis ingen separat kvalitets- eller miljöpolicy, utan en integrerad
verksamhetspolicy som täcker in ovan nämnda områden.
Uppföljning sker i form av dagliga “PULS-möten”, månadsvisa
“verksamhetsledningsmöten”, ”ledningsgruppsmöten”, “HMS-möte” och “Q-teams
möten”, samt årliga ”ledningens genomgång”.
Genom detta arbetssätt integreras målen och aktiviteterna i verksamheten
och bland medarbetarna. Hållbarhetsmålen har även sin naturliga styrning i
verksamhetsledningssystem, med koppling till den övergripande strategin.

Hållbara arbetsförhållanden
Hållbarhetsmål som ska bibehållas:

•

Sjukfrånvaro (Total sjukfrånvaro < 4,5%, korttid < 2,5%, långtid < 2,0%)

•

Jämställdhet, årsvis genomförd lönekartläggning

•

Socialt ansvar genom:
1.
Stödja lokal ungdomsidrott
2.
Stödja intresset för cyklism
3.
Stödja barncancerfonden

•

Aktivt arbeta med företagets vision, personligheter och våra kärnvärden:
Respekt, Omtanke, Drivkraft, Integritet.
Dessa ska genomsyra företagets alla delar och processer

Hållbarhetsmål som ska uppnås:

•

Mångfald: Aktivt delta i integrationsprojekt på lokal nivå.

Arbetsplatsolyckor:
H1 < 10

Arbetsplatsolyckor:
F1 < 20

Antal arbetsplatsolyckor
med frånvaro per miljon
arbetstimmar.

Antal frånvarodagar
orsakade av arbetsplats
olyckor per miljon
arbetstimmar.

Be Urban Friendly.

Be Urban Friendly.

Arbetsmiljö
certifierad enligt
ISO 45001

Be Urban Friendly.
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7. VÅRA HÅLLBARHETSMÅL 2022

Hållbar ekonomisk styrning,
korruption och konkurrens

Långsiktig stabil
ekonomi med ett
rörelseresultat
> 10%

Hållbarhetsmål som ska bibehållas:

•

Säkerställa att verksamheten följer gällande europeiskt och
nationellt regelverk avseende korruption, mutor och bestickning.

•

Säkerställa att verksamheten följer gällande europeisk och
nationell konkurrenslagstiftning.

•

Vart tredje år utbildas vår personal som är involverade
i ekonomiska transaktioner med kunder och leverantörer
i företagets regelverk kring Compliance.
Följande delar ingår i detta ramverk:

Be Urban Friendly.

– Corporate Compliance Program Description

Långsiktigt
organisk tillväxt
på i genomsnitt
10% per år.

– Anti-bribery
– Competition Compliance
– Data Protection - Appendix 1, Appendix 2
– Trade Sanctions - Appendix 1

•

Långsiktigt fokus på intern produktion i företagets
kärnflöde (rörbearbetning, svetsning, varmförzinkning,
montage och logistik).

Be Urban Friendly.

Hållbarhetsmål som ska uppnås:

•

Utreda möjlighet för intern ytbehandling i form av pulverlackering.

Hållbar relation med våra
leverantörer
Hållbarhetsmål som ska uppnås:

•

•

28

Följande områden ska
hanteras/riskbedömas:
1. Lokal leverantör

Samtliga leverantörer ska omfattas av
företagets leverantörsbedömning och
analyseras och riskbedömas utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.

2. Miljöförhållanden

Leverantörer som bedömts ha betydande risk
ska omfattas av analys, mål och aktiviteter
för att minimera negativ påverkan ur ett
hållbarhetsperspektiv.

6. Mänskliga rättigheter

Hållbarhetsredovisning 2017

3. Barnarbete
4. Tvångsarbete
5. Säkerhetsrutiner
7. Sociala förhållanden
Be Urban Friendly.

Hållbara produkter och tjänster
Hållbarhetsmål som ska uppnås:

•

Utveckla vårt kunderbjudande avseende
produkter och tjänster, där vissa delar ska
utföras enligt en cirkulär modell.

•

I all produktutveckling sträva efter att
hållbarhetsmärka färdig produkt eller tjänst i
vedertaget system.

•

I all produktutveckling sträva efter produkter
och tjänster som bidrar till cirkulära modeller.

•

Beakta och säkerställa att vi följer regelverk
kring säkerhet, kvalitet och prestanda
avseende produkter i vårt sortiment.

Inga kemikalier på
Reach och Prio-listan i
levererade produkter

50% av sålda volym ska
utgöras av produkter som
uppfyller hållbarhetskrav
enligt vedertaget system.

Be Urban Friendly.

Be Urban Friendly.

Hållbar miljö (resursförbrukning,
energianvändning och klimatbelastning/utsläpp)
Hållbarhetsmål som ska uppnås:

•

Löpande arbete med företagets
kemikalieråd. Säkerställa att det inte
tillkommer nya ämnen i verksamheten som
finns på Reach och Prio-databasens listor.

•

Löpande arbetet med att ersätta äldre
elektronik med ny energisnål.

•

Fortsatt säkerställa att vi följer gällande
tillstånd och regelverk avseende utsläpp till
luft och vatten.

•

Förmånsbilar till 100% i utförandet som gas,
hybrid eller el.

•

Driva externa transporter åt fossilfria
bränslen.

Interna
transporter
sker till 100%
med Svanenmärkt el.

Återvinningsgrad
för råmaterial i
våra produkter:
stål >20%, zink
>20%, aluminium
>50%

Uppvärmning
med fossilfritt
bränsle.

Be Urban Friendly.

Be Urban Friendly.

Be Urban Friendly.
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SNABBA FAKTA

Zink, stål,
aluminium.
Råmaterial vi köper in som
till viss del är återvunnet.
Vissa produkter och spill från
produktionen går tillbaka
som återvunnet material.

109 ton
Minskningen av
CO₂-utsläpp tack vare
bytet till miljömärkt el.

8

Dialog med våra intressenter

Våra
intressenter
och väsentlig
hetsanalys.
Dialogen med våra intressenter sker i många olika
former. Allt från dagliga kund-, leverantörs-, och
medbetarkontakter till mer strukturerade årliga
medarbetarsamtal och intressentdialoger specifikt
fokuserade på kvalitets- och hållbarhetsfrågor.

Inför intressentdialogerna avseende hållbarhetsfrågor identifierades
nedanstående intressentgrupper:

•

Ägare / Koncernen.

•

Medarbetare.

•

Framtida medarbetare.

•

Föreskrivande kunder.

•

Slutkunder.*

•

Beställande kunder.

•

Användande kunder.

•

Potentiella kunder.

•

Råmaterialleverantörer.

•

Komponentleverantörer.

•

Produktleverantörer.

•

Tjänsteleverantörer.

•

Underentreprenörer.

•

Transportörer.

•

Myndigheter:

•

Branschorganisationer.

Intressentgrupperna prioriterades sedan efter nedanstående kriterier:

•

Juridiskt ansvar / skyldighet.

•

Gruppens beslut kan påverka bolaget i betydande omfattning.

•

Gruppens beslut kan påverka bolaget under lång tid.

•

Bolaget har stor påverkan på intressentgruppen.

•

Gruppens möjlighet att framföra sina åsikter.

Vi valde att föra dialog, främst i form av möten, med de högst prioriterade
intressentgrupperna. I tabellen på följande sida redovisas vilka intressenter
som vi har fört dialog med, och vad syftet har varit med respektive dialog.

* Slutkunder är identifierade som en viktig intressentgrupp. De största intressenterna
är ofta offentliga aktörer såsom kommuner och dessa har valt att inte delta.
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Intressentgrupp.

Dialogform:

Syfte med dialogen.

Möte

Att få ägarnas syn på hållbarhetsfrågor.

IF Metall

Möte

Ledarna

Möte

Att få medarbetarnas syn på
hållbarhetsfrågor genom de lokala fackliga
organisationerna.

Unionen

Möte

Aktieägare / Styrelsen:
Styrelsen

Medarbetare:

Föreskrivande kunder:
White Arkitekter

Möte

Fånga upp trender och framtidsutsikter
på marknaden genom de föreskrivande
kunderna.

DeLaval

Möte

Övriga

Kundenkät

Vad kan Smekab Citylife göra för att hjälpa
de beställande kunderna att uppfylla sina
hållbarhetsmål?

Beställande kunder:

Råmaterialleverantörer:
SSAB*

Möte

Vad kan SSAB göra för att hjälpa Smekab
Citylife att uppfylla hållbarhetsmålen?

* Dialog har förts med intressent med anledning av deras dominerande ställning som leverantör.
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I samband med dialogen fick respektive intressent svara på frågan:
Vilka tre av nedanstående nio påståenden anser ni vara viktigast när det
gäller Smekab Citylifes hållbarhetsarbete?
1.	Att vi har en långsiktigt god ekonomi som möjliggör för oss att bidra till
samhällsnytta.
2.	Att vi anlitar lokala leverantörer och möjliggör även för mindre leverantörer
att delta i upphandlingar.
3.	Att vi strävar efter att minska resursförbrukningen (råvaror, kemikalier,
vatten och bränsle till transporter) och använda förnyelsebara och/eller
återvunna råvaror i den utsträckning det är möjligt.
4.	Att vi strävar efter att effektivisera och minska energianvändningen i
interna processer och använda energi från förnyelsebara källor.
5. Att vi arbetar för att minska verksamhetens klimatbelastning.
6.	Att vi arbetar för en mångfald bland de anställda som speglar samhället,
att jämlikhet råder inom organisationen och att all form av diskriminering
motverkas.
7.	Att vi genom leverantörsbedömningar, kravställande och uppföljning
arbetar för att följande förhållanden uppfylls bland leverantörerna:
• Inget barn- eller tvångsarbete.
• Medarbetare erhåller en lön de kan leva på.
• Goda arbetsförhållanden för medarbetare.
• Hänsyn tas till mänskliga rättigheter.
• Miljöhänsyn tas vid produktion av produkter.
8. Att vi arbetar för att ursprungsbefolkningars rättigheter inte kränks.
9.	Att vi har ett stort samhällsengagemang och bidrar till utveckling
av regionen genom:
• Att anlita lokala leverantörer.
• Socialt ansvarstagande, sponsring och samarbete med skolor osv.
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Väsentlighetsanalysen

Väsentlighets
analysen.
Väsentlighetsanalysen genomfördes i form av en workshop, där
bolagets ledningsgrupp och funktionsansvariga deltog. Resultatet
från intressentdialogen vägdes då samman med bolagets syn på
hållbarhetsfrågor. Resultatet finns i följande väsentlighetsanalys.
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Bolagets
värdering

Intressenternas
värdering

1. Ekonomiskt resultat.

X

X

4. Upphandlingsmetoder (anv. lokala leverantörer).

X

X

5. Att motverka korruption.

X

6. Att motverka otillbörlig konkurrensbegränsning.

X

7. Materialanvändning.

X

8. Energianvändning.

X

11. Utsläpp. (Klimatbelastning m.m.)

X

14. Leverantörsbedömning avseende miljöförhållanden.

X

15. Anställningsförhållanden.

X

16. Relationer mellan ledning och medarbetare.

X

17. Hälsa och säkerhet/arbetsmiljöförhållanden.

X

18. Utbildning.

X

19. Mångfald och jämställdhet.

X

20. Ingen diskriminering.

X

Hållbarhetsfråga

21. Frihet att organisera sig och kollektivavtal.
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X

X

X

22. Barnarbete.

X

X

23. Tvångsarbete.

X

X

24. Säkerhetsrutiner.

X

26. Bedömning av mänskliga rättigheter.

X

X

28. Leverantörsbedömning avseende sociala förhållanden.

X

X

30. Hälsa och säkerhet för kunder.

X

33. Efterlevnad av sociala och ekonomiska lagar.

X

Hållbarhetsredovisning 2017

Sammantaget resulterade väsentlighetsanlysen i följande grupper av prioriterade hållbarhetsfrågor:

Grupp

Hållbarhetsfråga

1. Ekonomi:

1. Långsiktigt god ekonomi

2. Korruption / Konkurrens:

5. Motverka korruption
6. Motverka konkurrensbegränsning

3.Miljöpåverkan:

7. Resursförbrukning
8. Energianvändning
11. Klimatbelastning / Utsläpp

4.Leverantörer:

4. Lokala leverantörer
14. Miljöförhållanden
22. Barnarbete
23. Tvångsarbete
26. Mänskliga rättigheter
28. Sociala förhållanden

5.Arbetsförhållanden:

15. Anställningsförhållanden
16. Relation ledning och medarbetare
17. Arbetsmiljöförhållanden
18. Utbildning
19. Mångfald och jämlikhet
20. Ingen diskriminering
33. Sociala lagar

6.Produkter:

30. Säkerhet för kunder
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Hållbarhets
redovisning,
fördjupning.
Här kan du läsa en fördjupning i vad vi gör i praktiken.
Vår hållbarhetsredovisning är inspirerad av GRI (Global
Reporting Initiative) och avser kalenderåret 2017. Då
detta är bolagets första redovisning, saknas i vissa fall
jämförbara data och den har inte granskats externt.

1. Ekonomi:
GRI 201-1:
2015

2016

2017

143196

159423

187275

Råvaror och förnödenheter:

-55485

-63510

-80726

Övriga externa kostnader:

-19405

-22452

-25851

Personalkostnader:

-50087

-55562

-60232

-2781

-2488

-2606

-192

-541

-639

-127951

-144553

-170054

13294

15911

20964

1370

1590

1644

Övriga anställda:

32884

36092

39279

Summa löner:

34254

37682

40923

278

329

526

536

602

615

2926

3913

2359

Övriga sociala kostnader enligt lag
och avtal:

11206

12394

14993

Summa pensionskostnader:

14668

16909

17967

Koncernbidrag:

12902

15466

20870

Nettoomsättning (tkr)

Rörelsens kostnader:

Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella och immateriella
anläggningstillgångar:
Övriga rörelsekostnader:
Summa rörelsekostnader:

Rörelseresultat:

Löner och andra ersättningar:
Styrelse och verkställande direktör:

Tantiem till styrelse och verkställande
direktör:

Pensions- och övriga sociala
kostnader:
Pensionskostnader för styrelse och
verkställande direktör:
Pensionskostnader för övriga
anställda:
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2. Korruption / Konkurrens:
GRI 205-2:
20% av våra anställda har genomgått utbildning i regelverk och fått information
om Saferoad-gruppens antikorruptionspolicy. Detta motsvarar 100% av personalen
som är involverade i ekonomiska transaktioner med extern part. Saferoad-gruppens
antikorruptionspolicy finns tillgänglig för alla på gruppens hemsida www.saferoad.com
100% av våra medlemmar i ledningsgruppen har genomgått utbildning i regelverk och
fått information om Saferoad-gruppens antikorruptionspolicy.

GRI 205-3:
Vi har tydliga och väl fungerande rutiner för vårt avvikelsearbete. Under 2017 har det inte
rapporterats några incidenter eller fall av korruption.

GRI 206-1:
Vi har tydliga och väl fungerande rutiner för vårt avvikelsearbete. Under 2017 har det
inte rapporterats några incidenter eller fall av konkurrensbegränsande beteende eller
överträdelser av monopollagstiftning.
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3. Miljöpåverkan:
När det gäller redovisning av miljöpåverkan, har samma tidshorisont (tre senaste åren) valts,
som används i bolagets miljörapport.

GRI 301-2:
Arbetet med att reducera bolagets resursförbrukning, ger ofta resultat inom många avseende.
Ett exempel på detta är bolagets arbete med att byta ut traditionellt stål mot höghållfast stål.
Detta arbete påbörjades 2011 och det har resulterat i att bolaget sedan 2012 har minskat
mängden inköpt stål med cirka 1000 ton per år.
Det minskade behovet av stål är inte enbart en minskning av resursbehovet, det resulterar även
i minskat energibehov i stålverket, under transporter till och från Smekab Citylife, minskat behov
av uppvärmning av zinkgryta mm.
Under kommande år kommer bolaget att arbeta med återvinningsandelen i inköpt råmaterial.
Inledningsvis kommer detta arbete bestå av en nulägeskartläggning och därefter aktiviteter för
att nå bolagets långsiktiga mål.
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GRI 302-1:
Vi använder gasol för uppvärmning av lokaler, samt för drift av vissa truckar. Under
senare år har ett antal gasoltruckar fasats ut och ersatts av eltruckar. Vid årsskiftet
2017/2018 fanns endast två gasoltruckar i verksamheten.
Företaget har sedan flera år en policy kring förmånsbilar, det optimerar bilparken
avseende kostnader och miljöpåverkan. Bilflottan består helt av dieseldrivna ”miljöbilar”,
enligt miljöbilsdefinitionen som trädde kraft den 1 januari 2013. Sedan 2015 har antalet
säljare ökat och därmed även antalet förmånsbilar.
Elen som används inom verksamheten är till 100% vattenkraftsel och märkt med
“bra miljöval”.

Bränsleslag:
Gasol (Uppvärmning + Truck):
Diesel (Förmånsbilar):

2015

2016

2017

1431 MWh

1326 MWh

1173 MWh

42 MWh

42 MWh

69 MWh

1 ton gasol = 12,79 MWh, 1 m3 diesel = 9,8 MWh (Källa: Energimyndigheten)

Inga förnyelsebara bränslen används inom organisationen.

Energislag:

2015

2016

2017

2216 MWh

2300 MWh

2321 MWh

Värmeförbrukning:

0

0

0

Kylförbrukning:

0

0

0

Ångförbrukning:

0

0

0

2015

2016

2017

3689 MWh

3668 MWh

3563 MWh

Elförbrukning:

Energiförsäljning förekommer inte inom organisationen.

Energianvändning:
Total energianvändning:
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GRI 302-4:
Förbrukningen av gasol är till största delen väderberoende, då gasolen främst används
för uppvärmningsändamål under vinterhalvåret.
Den absolut största elförbrukaren i verksamheten, är varmförzinkningsgrytan. Detta
innebär att elförbrukningen är väldigt beroende av produktionsvolymen och mixen av
produkter som säljs under perioden.
Dessa båda faktorer gör det svårt att använda absoluta tal på energiförbrukningen
som utgångsvärde. Bolaget har istället valt att beräkna effekten av genomförda
förbättringsåtgärder. Under perioden 2015 – 2017 har effektiviseringsprojekt avseende
belysning genomförts, vilka motsvarar en årlig besparing av 25 000 KWh.

Minskad energiförbrukning:

2015 – 2017

Minskad årlig elförbrukning:

25 000 KWh
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GRI 305-1:
CO₂-ekvivalent:
Gasol (Uppvärmning + Truck):
Diesel (Förmånsbilar):

2015

2016

2017

293 ton

285 ton

258 ton

11 ton

11 ton

18 ton

Endast CO₂ ingår i beräkningen och avser verksamhet där bolaget har operativ kontroll.
1 ton gasol = 3 ton CO₂ (Källa: Energimyndigheten), CO₂-emmisioner förmånsbilar + verkliga
körsträckor (Källa: Bilsvar).

GRI 305-2:
I maj 2016 tecknade bolaget ett nytt elavtal, vilket innebär att bolaget därefter enbart
använder till 100% vattenkraftsel märkt ”bra miljöval”.

CO₂-ekvivalent:
Elförbrukning:

2015

2016

2017

104 ton

36 ton

0 ton

Beräkningen avser elförbrukning i verksamhet där bolaget har operativ kontroll.
Sveriges elmix 47 g CO₂/KWh (Källa: Energimyndigheten)
Vattenkraft ”bra miljöval” 0 g CO₂/KWh (Källa: LOS Energy)
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GRI 305-5:
Under 2015 påbörjades arbetet att fasa ut gasoltruckar och ersatta dem
med eltruckar. Vid årsskiftet 2017 / 2018 fanns endast 2 gasoltruckar kvar i
verksamheten.

Minskning CO₂-ekvivalent:

2015

2016

2017

Gasol (Truckar):

0 ton

18 ton

26 ton

Diesel (Förmånsbilar):

0 ton

0 ton

0 ton

Elförbrukning:

0 ton

72 ton

109 ton

Endast CO₂ ingår i beräkningen och avser verksamhet där bolaget har operativ kontroll.
1 ton gasol = 12,79 MWh, 1 ton gasol = 3 ton CO₂ (Källa: Energimyndigheten)

Sammanfattning av bolagets miljöpåverkan:
Arbetet med att byta ut belysningsarmaturer till mer energieffektiva lösningar har
under de senaste tre åren givit gott resultat. På samma sätt har utfasningen av
gasoltruckarna också gett goda resultat. Den stora källan till bolagets CO₂ -utsläpp, är
den gasolbaserad uppvärmningen.
Ett av bolagets långsiktiga mål och stora utmaning inom miljöpåverkan, är att
uppvärmningen till år 2022 ska vara till 100% baserad på fossilfritt bränsle.
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4. Leverantörer:
GRI 204-1:
Som nedan redovisning visar går en stor del av inköpen genom svenska leverantörer –
cirka 80% av inköpsomsättningen.
Procentuell fördelning av inköpsomsättning (produkter och tjänster)

Inköpsomsättning
geografiskt:
Sverige:
Övriga EU + Norge:
Övrigt:
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2015

2016

2017

80 %

81 %

78 %

17 %

19 %

22 %

3%

0%

0%

GRI 308-1:
Under 2017 har en ny form för Leverantörsbedömning tagits fram på Smekab Citylife. Tidigare har
leverantörsbedömningen utgått ifrån omsättningen per leverantör, där fokus endast varit på de största
leverantörerna.
Ny process kommer innebära en kategorisering av alla leverantörer avseende:

•
•
•
•

Typ av leverantör
Flexibilitet: One source/Verksamhetskritisk/Övriga
Country of origin: EU+Norge/Övriga
Status: Godkänd/ Ej Godkänd

Urval kommer att göras av leverantörer med bedömningen:

•
•

Flexibilitet: One Source och Verksamhetskritisk
Country of origin: Övriga (dvs leverantörer från länder utanför EU+Norge)

De leverantörer som innefattas i urvalet ovan kommer att riskbedömas avseende områdena Ekonomi,
Miljö, Socialt och Flexibilitet. Utifrån denna riskbedömning kommer ett antal leverantörer väljas där ett
mer aktivt arbete kommer att inledas.

GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 412-1 och GRI 414-1:
Den nya processen för leverantörsbedömning, kommer att vara ett bra hjälpmedel för att identifiera
och hantera leverantörer, där det finns risk att barnarbete, tvångsarbete, samt brister inom mänskliga
rättigheter och sociala förhållanden förekommer. I och med att 100 % av bolagets inköp sker antingen
inom Sverige, Norge eller övriga EU, bedöms risken för detta som låg.
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5. Arbetsförhållanden:
GRI 401-1:
Under 2017 tillsvidareanställde Smekab Citylife totalt 3 nya medarbetare fördelat enligt nedan:

Ålder

Kvinnor

Män

Placeringsort

– 30 år

0

0

–

30 – 50 år

2

1

Önnestad: 1 kvinna. 1 man
Stockholm:1 kvinna

50 år –

0

0

–

Under 2017 var personalomsättningen för Smekab Citylife fördelat enligt nedan:

Ålder

Kvinnor

Män

Placeringsort

– 30 år

2

4

Önnestad

30 – 50 år

1

1

Önnestad: 1 man
Stockholm: 1 kvinna

50 år –

0

0

–

GRI 401-3:
Under 2017 tog följande antal medarbetare föräldraledigt.

Kvinnor

Män

11

86

Antal anställda som tog ut föräldraledighet 2017

1

15

Antal anställda som återvände till arbete efter

1

14

1

13

1

13

Antal anställda med rätt till föräldraledighet 2017

föräldraledighet
Antal anställda som återvände till arbete efter
föräldraledighet och som är fortsatt anställda 12
månader efter återgång.
Antal anställda som tagit föräldraledighet och som
är fortsatt anställda efter föräldraledighet.
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GRI 402-1:
Smekab Citylife har kollektivavtal med IF Metall, Ledarna och Unionen. Innevarande
avtal gäller för perioden 1 april 2017 till och med 31 mars 2020. Dessa kollektivavtal styr
bland annat varseltiden vid förändringar i verksamhet och arbetstidsförläggning.

GRI 403-1:
HMS (Hälsa, Miljö, Säkerhet), Kvalitet, Leverans och kostnad är en stor del av det
dagliga arbetet och det finns tydliga och förankrade rutiner för HMS-arbetet. Dessa
rutiner är framtagna i samråd med arbetstagarnas Huvudskyddsombud och fastställt
vid HMS-möte.
Företaget (chefer med personalansvar och arbetsmiljöuppgifter) och
arbetstagarrepresentanter (SO, skyddsombud), en för varje avdelning, träffas
kvartalsvis för att kontrollera och besluta angående aktiviteter för exempelvis olyckor/
tillbud, riskbedömningar, säkerjobbanalyser, sjukfrånvaro och organisatorisk och
social arbetsmiljö. Samtliga medarbetare och arbetsplatser är representerade med
arbetstagarrepresentant och företaget är representerat med chef för denna avdelning.
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GRI 403-2:
Vårt aktiva och tydliga HMS-arbete har lett till att antalet olyckor med frånvaro minskat från tio
stycken 2014 till fem stycken under 2017. Olyckor utan frånvaro har minskat från 58 stycken 2014 till
32 stycken under 2017. Samtidigt som antalet rapporterade tillbud kraftigt ökat från 73 stycken 2014
till 140 stycken under 2017. Antalet rapporterade miljötillbud har under samma period ökat från tre
till sju. Smekab Citylife strävar efter att medarbetare skall tänka efter före och har rutiner för att
göra säkerjobbanalys (SJA).
Skulle olyckan trots detta vara framme bedömer medarbetaren efter AJ eller OJ.
AJ är en olycka, och behöver medarbetare söka läkare eller vara frånvarande räknas detta in som
olycka med frånvaro från första stund. Olycka utan frånvaro, är då medarbetare kan fortsätta sitt
arbetspass och inte blir frånvarande p.g.a. av olyckan de kommande dagarna.
OJ är ett tillbud och ses som förbättringsmöjligheter som ger oss möjligheter att undvika olyckor.

Arbetsplatsolyckor:

2015

2016

2017

LT1 (Arbetsplatsolyckor med
frånvaro kommande dag):

9

3

4

H1 (Arbetsplatsolyckor med

72

40

20

9

14
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2015

2016

2017

Per anställd:

36

51

50

Kvinnor:

161

293

250

Män:

2695

4428

4914

Kollektivanställda:

2629

4109

4269

227

612

895

2856

4721

5164

frånvaro per million arbetstimmar):
Frånvarodagar beroende på
arbetsolyckor:

GRI 404-1:
Under 2017 har följande utbildningsinsatser genomförts:

Utbildningstimmar:

Tjänstemän:
Totalt:
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GRI 404-3:
Under 2017 har följande andel medarbetare haft medarbetarsamtal:

Andel genomförda
medarbetarsamtal:

2015

2016

2017

8

8

8

Män:

71

84

97

Tillsvidareanställda:

79

92

104

0

0

0

Kollektivanställda:

48

62

72

Tjänstemän:

31

30

32

Totalt:

79

92

104

Kvinnor:

Visstidsanställda:

GRI 405-1:
Styrelsens och ledningsgruppens sammansättning fördelat på kön och ålder enligt nedan:

Ålder

Kvinnor i
styrelsen

Män
styrelsen

Kvinnor i
ledningsgrupp

Män i
ledningsgrupp

– 30 år

0

0

0

0

30 – 50 år

1

2

1

2

50 år –

0

2

0

0

53

10. HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

GRI 406-1:
Smekab Citylife har tydliga och väl fungerande rutiner för sitt Hälsa-, Miljö-, Säkerhetsarbete.
Detta innefattar Organisatorisk och social arbetsmiljö där vi tar avstånd från all typ av
diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. Det finns tydliga och förankrade
rutiner framtagna i samråd med arbetstagarorganisation.
Detta är även något som ligger som en avstämningspunkt vid medarbetarsamtal och inte
bara rör medarbetaren utan också om medarbetaren sett eller hört något som uppfattats
som diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. Detta arbetssätt har lett till att
ansvariga chefer får tidiga signaler och blir medvetna om potentiella incidenter.
Under 2017 har detta lett till att incidenter hanterats och lösts ut i ett tidigare stadium och inga
anmälningar gjorts. 2016 anmäldes två incidenter.

GRI 419-1:

Böter och rättsprocesser:
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2015

2016

2017

Totalt antal sanktioner:

0

0

0

Totalt antal rättsprocesser:

0

0

0

Total kostnad för böter/vite:

0

0

0

Hållbarhetsredovisning 2017

6. Säkerhet för kunder:
GRI 416-2:
Vi har tydliga och väl fungerande rutiner för vårt Hälsa-, Miljö-, Säkerhetsarbete. Bland
annat innebär det att vid företagets dagliga “PULS-möten”, är första frågan, om det
förekommit några olyckor eller tillbud det senaste dygnet. Detta innefattar även olyckor
eller tillbud relaterat till användningen av våra produkter. Under 2017 har det inte
rapporterats några olyckor eller tillbud i samband med användandet av våra produkter.
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GRI-index

GRI-index.

GRI-Standard

Hållbarhetsfråga

Sida

Organisationsprofil:
GRI 102-1:

Organisationens namn.

9

GRI 102-2:

Organisationens huvudsakliga varumärken, produkter o
tjänster.

GRI 102-3:

Huvudkontorets lokalisering.

GRI 102-4:

Länder där organisationen är verksam.

11

GRI 102-5:

Ägarstruktur och juridisk form.

11

GRI 102-6:

Organisationens verksamhetsområden och kunder.

11

GRI 102-7:

Organisationens storlek.

11

GRI 102-8:

Information om anställda.

11

GRI 102-9:

Beskrivning av organisationens leverantörskedja.

GRI 102-10:

Betydande förändringar inom organisationen och dess
leverantörskedja.

GRI 102-11:

Tillämpning av försiktighetsprincipen.

GRI 102-12:

Externa initiativ och principer som organisationen stödjer.

GRI 102-13:

Medlemskap i organisationer.

11

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare.

15

Värderingar och vägledande principer inom
organisationen.

16

Lednings- och organisationsstruktur.

27

GRI 102-40:

Förteckning över intressenter.

33

GRI 102-41:

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal.

51

GRI 102-42:

Identifiering och urval av intressenter.

32

GRI 102-43:

Intressentdialoger.

34

GRI 102-44:

Väsentliga frågor som lyfts av intressenterna.

38

10
11, 19

48
*)
27
5, 18

Strategi:
GRI 102-14:

Etik och integritet:
GRI 102-16:

Bolagsstyrning:
GRI 102-18:

Intressentengagemang:

*) = Detta är bolagets första hållbarhetsrapport, därför finns ingen tidigare rapport att jämföra med.
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11. GRI-INDEX

GRI-Standard

Hållbarhetsfråga

Sida

Redovisningens omfatt
ning och avgränsningar:
GRI 102-45:

Enheter som ingår i organisationens finansiella rapportering.

11

GRI 102-46:

Process för att definiera väsentliga hållbarhetsfrågor och
implementera redovisningsprinciper.

36

GRI 102-47:

Förteckning över väsentliga hållbarhetsfrågor.

38

GRI 102-48:

Korrigering av rapporterad information i tidigare
redovisningar.

*)

GRI 102-49:

Betydande förändring i rapportering jämfört med tidigare år.

*)

GRI 102-50:

Redovisningsperiod.

GRI 102-51:

Datum för tidigare lämnad rapport.

GRI 102-52:

Redovisningscykel.

GRI 102-53:

Kontaktperson för frågor om hållbarhetsrapporten.

GRI 102-54:

Påstående om rapportering enligt GRI Standards.

GRI 102-55:

GRI index.

56

GRI 102-56

Extern verifiering av rapport.

40

Skapat och levererat ekonomiskt värde.

41

GRI 205-2:

Kommunikation och utbildning om policy mot korruption
och förfaranden.

42

GRI 205-3:

Bekräftade incidenter av korruption och vidtagna åtgärder.

42

GRI 206-1:

Bekräftade incidenter av konkurrensbegränsande beteende.

42

GRI 301-2:

Använt återvunnet råmaterial.

43

GRI 302-1:

Energiförbrukning inom organisationen.

44

GRI 302-4:

Minskning av energiförbrukning.

45

GRI 305-1:

Direkt utsläpp av växthusgaser.

46

GRI 305-2:

Indirekt utsläpp av växthusgaser.

46

GRI 305-5:

Minskat utsläpp av växthusgaser.

47

40
*)
40
61
9

Ekonomiska indikatorer:
GRI 201-1:

Korruptions- och
Konkurrensindikatorer:

Miljöindikatorer:
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GRI-Standard

Hållbarhetsfråga

Sida

Leverantörsindikatorer:
GRI 204-1:

Andel lokala leverantörer.

48

GRI 308-1:

Nya leverantörer som granskats avseende miljökriterier.

49

GRI 408-1:

Leverantörer med betydande risk för incidenter av
barnarbete.

49

GRI 409-1:

Leverantörer med betydande risk för incidenter av
tvångsarbete eller tvångsarbete.

49

GRI 412-1:

Leverantörer som granskats avseende mänskliga
rättigheter eller konsekvensbedömts.

49

GRI 414-1:

Nya leverantörer som granskats avseende sociala kriterier.

49

GRI 401-1:

Nyanställda under perioden.

50

GRI 401-3:

Föräldralediga under perioden.

50

GRI 402-1:

Varseltid vid förändringar i verksamhet och arbetstid.

51

GRI 403-1:

Arbetstagarrepresentation hälso- och säkerhetsfrågor.

51

GRI 403-2:

Arbetsplatsolyckor och -tillbud.

52

GRI 404-1:

Genomförd utbildningstid per år och anställd.

52

GRI 404-3:

Genomförda medarbetarsamtal per år och anställd.

53

GRI 405-1:

Mångfald i styrelsen och ledningsgruppen.

53

GRI 406-1:

Diskrimineringsincidenter och korrigerande åtgärder.

54

GRI 419-1:

Bristande efterlevnad av lagar och förordningar inom det
sociala och ekonomiska området.

54

Bristande efterlevnad av produkter och tjänsters påverkan
på hälsa och säkerhet.

55

Sociala kriterier:

Säkerhetsindikatorer:
GRI 416-2:

*) = Detta är bolagets första hållbarhetsrapport, därför finns ingen tidigare rapport att jämföra med.
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Övrigt

”Vi ska så långt
som möjligt bidra
till ett, över tiden,
hållbart samhälle
och hållbara
städer”

Du har nu läst Smekab Citylife´s
första hållbarhetsrapport.
Jag hoppas att du har haft glädje av rapporten och att du har kunnat skapa dig en
bild av hur vi arbetar med hållbarhetsfrågorna.
Vi har under många år arbetat med ”vårt” verksamhetssystem där vi fokuserar på
vårt HMS-arbete, Kvalitet, Leverans och Produktivitet/Kostnad.
Ett system som vi visualiserat och som skapar förståelse, delaktighet och
engagemang hos alla våra anställda. Systemet ligger till grund för alla de dagliga
pulsmöten som genomförs inom vår verksamhet och som direkt kopplar mot våra
målsättningar i vårt Verksamhetssystem.
När vi nu har lagt till begreppet Hållbarhet i vår verksamhet insåg vi mycket snabbt
att hållbarhetsarbetet måste och ska vara det övergripande och långsiktiga målet
för hela vår verksamhet.
Tankar, arbetssätt, rutiner osv. som stödjer det långsiktiga hållbarhetsarbetet
måste genomsyra alla våra processer… och då menar vi alla.
Hållbarhetsarbetet finns nu hos oss som en vision och övergripande målbild och vi
använder vårt Verksamhetssystem för att i vardagen styra företaget mot detta mål.
Allt för att vi så långt som möjligt ska bidra till ett, över tiden, hållbart samhälle och
hållbara städer.
EU-direktivet kring hållbarhetsrapportering riktar sig till företag och organisationer
med en viss storlek. Smekab Citylife når inte upp till dessa gränsvärden för
verksamhetsåret 2017. Vi har ändå valt att hållbarhetsredovisa vår verksamhet för
att på så sätt visa att vi menar allvar med vårt hållbarhetsarbete, både för våra
anställda, men även för våra externa intressenter. Vi är tydliga i vår målsättning och
kommer aktivt, varje dag att arbeta för att bidra till en hållbar och trivsam värld.

Önnestad 2018-07-10
Thomas Rydhagen, VD
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12. ÖVRIGT
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