2021
Hållbarhetsredovisning
Vi fortsätter arbetet med att minska vår
kemikalieförbrukning samt optimera
vårt logistikflöde.

Vår hållbarhetsrapport
Denna hållbarhetsrapport avser räkenskapsåret 2021
och omfattar Swepart Transmission AB (org.nr. 556092-8508).
Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL kapitel 6. Styrelsen för Swepart Transmission
AB har vid undertecknande av årsredovisningen även godkänt
hållbarhetsrapporten.

Hållbarhetsredovisning
för verksamhetsåret 2021
I denna hållbarhetsredovisning beskrivs Swepart Transmissions AB:s hållbarhetsarbete inom miljö, arbetsmiljö,
CSR samt de legala och etiska aspekter som på olika sätt
berör Sweparts verksamhet. I rapporten finns även information om Sweparts affärsmodell och de policyer som
styr verksamheten.
Denna hållbarhetsredovisning utgör koncernens och
bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport och är en del
av förvaltningsberättelsen för Swepart Transmissions AB
med organisationsnummer 556092-8508. Årets hållbarhetsredovisning avser verksamhetsåret 2021.

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Swepart valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från
årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten
har överlämnats till revisorn samtidigt med årsredovisningen. Styrelsen för Swepart är i sin helhet delaktiga i
redovisningen, bestyrker den och har bidragitmed
underlag från respektive ansvarsområde.
Hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på swepart.se
För mer information, kontakta VD David Andersson
på 0476-209 00 eller davand@swepart.se
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Hållbarhet - inte
bara på papper
utan något som
ska genomsyra
hela vår
verksamhet.
För varje år som går noterar vi att större vikt läggs på
en väl genomarbetad hållbarhetsrapport. Det tycker vi
på Swepart är bra, dels måste vi ständigt utveckla oss
för att bibehålla vår konkurrenskraft och dels ökar
kraven från våra kunder.
Swepart och vår verksamhet är i lika stor utsträckning
som våra leverantörer och våra kunder miljöbelastande. Det kommer vi vara ännu en tid framöver
men vi tar alltjämt steg i rätt riktning. Mina
medarbetare kommer ständigt med förbättringsförslag
när både företaget och miljön tas i beaktande och vi
kan därmed snabbt införa förbättringar vilket är väldigt
glädjande. Vi använder i så hög utsträckning som
möjligt miljövänliga kemikalier och biologiskt
nedbrytbara skärvätskor.
Ytterligare en sak som varit mycket glädjande är att vi
drastiskt minskat våra extrafrakter och har med hjälp av
god planering lyckats minimera antalet frakter för att
på så sätt spara både pengar och på miljön. Dessutom
har vi under en lång tid hanterat nästan all vår interna
logistik (mellan produktionssiter och internt) antingen
på el eller biogas.
Tillväxt precis som hållbarhet handlar om förnuft och
affärsmässig rimlighet, det handlar också om respekt
för människor, trygghet för våra anställda samt det
övergripande målet om en hållbar industri.
Vi på Swepart kommer fortsatt sträva efter att
vara så duktiga vi bara kan ur en hållbarhetssynpunkt
men också affärsmässigt.
DAVID ANDERSSON
VD, Swepart Transmission AB
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Årets viktigaste händelser

Ny teknik i form av slippolering i
produktionsprocessen vilken
ökar verkningsgraden i
växellådan, minskar
bränsleförbrukningen samt
ersätter miljöpåverkande
externa ytbehandlingar.

Vi har deltagit i utvecklings- och
tillverkningsprojekt av
prototyper gällande omställning
från fossila bränslen till eldrift
och elgenerering.
Upphandlat en ny
produktionsprocess som
ersätter energikrävande kylning
och upphettning med pressning.
Det kommer även att medföra
ergonomiska förbättringar.
Installerat och upphandlat
flertalet produktionsceller
för automatisk hantering av
material, vilket medför
bättre arbetsmiljö samt
energieffektivare hantering.
Samtliga interna transportlösningar sker med elektriska
gaffeltruckar och
biogasdrivna lastbilar.

Swepart Transmission AB
Swepart är ett producerande innovationsföretag som konstruerar och tillverkar tekniskt
avancerade kugghjul, drivaxlar och kundanpassade växlar till i huvudsak kunder inom den globala
fordonsindustrin. Tillverkningen sker vid två anläggningar, i småländska Liatorp och skånska
Sibbhult. Huvudkontoret ligger i Liatorp.
Swepart är ett tillverkande innovationsföretag som utvecklar
konstruerar och producerar avancerade kugghjul, drivaxlar och
kundanpassade växlar åt partners som i huvudsak är verksamma
inom fordonsindustrin. Våra produktionsanläggningar finns i skånska Sibbhult samt i småländska Liatorp, där också huvudkontoret
är lokaliserat.
I alla sammanhang där kraft och rörelser överförs mekaniskt
behövs de högfunktionella och avancerade komponenter som
Swepart tillverkar. Vi erbjuder certifierade produktions-, förpacknings- och logistiklösningar för alla sådana ändamål.
Sweparts verksamhet är samlad under samma ledning fördelad över två högteknologiskt utrustade produktionsenheter
som kompletterar varandra i värdekedjan. Vår verksamhet är
certifierad och dokumenterad för att möta våra partners högst
ställda standarder och kravspecifikationer. Swepart erbjuder
spetskompetens inom utveckling och vårt FoU-team opererar
i nära samarbete med våra uppdragsgivare inom hela kedjan
från konstruktion och utveckling av prototper till högeffektiv
tillverkning.
Våra produkter levereras över hela världen. Vår samlade kompetens och maskinpark gör att vi kan erbjuda kundeffektiva
och optimerade lösningar oavsett om det gäller små specialiserade volymer eller mycket långa serier.
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Certifieringar
Swepart är sedan många år kvalitets- och miljöcertifierat. Vi revideras inom ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016 vilket innebär
att vi uppfyller fordonsindustrins hög ställda krav på kvalitetsstyrning. Vårt miljöarbete är certifierat enligt ISO 14001:2015.
Under 2021 reviderades vi inom ISO 9001:2015 och IATF
16949:2016 samt ISO 14001:2015, med endast ett fåtal mindre
anmärkningar. Swepartrevideras av två internrevisorer som är
certifierade enligt VDA6:3.

Beslutande forum
Bolagsstämman är det beslutande organ där ägarna uttrycker
sin uppfattning om företagets inriktning. Vid stämman utses
styrelse och revisorer. Styrelsen ansvarar för att i nära samarbete med vd och övrig ledning fastställa strategier och tillse att
dessa implementeras och efterlevs.

Aktieägare
Swepart Transmission AB ägs till 100 % av familjeföretaget
Merlinum AB, som i sin tur ägs av familjen Sture Andersson.

AFFÄRSIDÉ
Swepart Transmission AB ska med hög kompetens och innovativa lösningar inom transmission vara en ledande utvecklingspartner
med fokus på tekniskt avancerade kugghjul,
drivaxlar och kundanpassade växlar.

AFFÄRSMODELL
Det långsiktiga målet är att ge våra kunder hög tillgänglighet till produkter och
kompetens. Det är i relationen med våra
kunder som vi skapar långsiktig tillväxt
och lönsamhet. Varje kompetens på
Swepart ska användas på allra bästa sätt
för att nå våra mål.

TILLVÄXTSTRATEGI
Vi ska växa och utveckla företaget
för framtiden och investera där vi ser
möjligheter utifrån omvärldsfaktorer och
effektiviseringar i produktionen.
Vi ska vara ett ledande produktions-, kunskaps- och innovationsföretag.
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Hållbarhet för
utveckling och tillväxt
Omsorg om miljön är en del av det dagliga arbetet på Swepart. Med ett strukturerat hållbarhetsarbete säkerställer vi vår ekonomiska utveckling samt skapar de verktyg vi behöver för
att vidmakthålla och utveckla goda partnerskap.

Det är de företag som bäst kan möta kundernas behov och
omsätta dessa till produkter och kundnytta som har störst
förutsättningar på marknaden. Genom att minst motsvara eller
överträffa kundernas förväntningar kan vi försvara vår position
som leverantör.

form av bättre lönsamhet, ökad konkurrenskraft och minskade
miljöavtryck. För att behålla och kunna rekrytera personal till
attraktiva verksamheter arbetar vi konsekvent med arbetsmiljöfrågor och erbjuder utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling.

Ett attraktivt kunderbjudande där vi levererar komponenter
med rätt kvalitet, pris och precision är avgörande. Vi vill
vara lyhörda och flexibla så att vi snabbt kan anpassa och
lösa komplexa frågor och produktionsuppdrag. Det är så vårt
kunnande och vår erfarenhet inom transmissionslösningar ger
oss en stabil grund för tillväxt och för att utveckla vår egen och
kundernas affär.

CSR som driver lönsamhet

Innovativ utveckling
De prototypprojekt vi varit involverade i under lång tid utvecklas
kontinuerligt och skapar lönsamhet och gott renommé i branschen. Men för att fortsätta att vara ett teknologiskt spjutspetsföretag behöver vi ha goda kontakter med branschöverskridande
partners, universitet och teknikkluster. I hög grad är våra samarbets- och utvecklingsprojekt inriktade mot miljö- och hållbarhetsfrågor i nära samarbete med fordonsindustrin.

I tillverkningen, på våra fabriker liksom hos våra underleverantörer, ska arbetsmiljön vara trygg och säker. Arbetsmiljöfrågor
har största prioritet. För att uppnå detta arbetar vi brett och
strukturerat, vilket framgår av denna hållbarhetsredovisning.
Lika ambitiösa vill vi vara inom CSR-arbetet. Det gäller i vår
närmiljö och överallt där vi agerar. Vår uppförandekod och dess
uppföljningsverktyg ger oss god kontroll på såväl interna och
externa kedjor hos leverantörer och samarbetspartners. Vad
gäller ekonomisk hållbarhet och affärsetik arbetar vi strikt för
att motverka korruption. CSR-frågorna har högsta prioritet och
vi är orubbliga i vår uppfattning att de företag som tar dessa
frågor på allvar blir de mest lönsamma i framtiden.

Hållbara mervärden
Swepart ska vara ett stabilt och pålitligt företag för kunder och
medarbetare. Vår ambition är att alltid erbjuda mervärden i

Det är vår skyldighet att ta
dessafrågor på största allvar.
Jag vet att vi gör det, men jag
vet ocksåatt vi alltid kan bli
bättre.
David Andersson, VD Swepart Transmission AB.
8
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Vår organisation
Hållbarhetsperspektivet är en väsentlig del av Sweparts rutiner och arbetsvardag.
Frågor som rör miljö och kvalitet, och organisationsutveckling kring dessa, är högt
prioriterade. Kring hållbarhetsarbetet skapar vi engagemang, kreativitet och handlingskraft.

En väsentlig del av Sweparts dagliga frågeställningar kretsar hållbarhetsperspektivet.
I dessa frågor har vi en samsyn inom hela
organisationen.
Vår verksamhet utgår från två fabriker, en i
småländska Liatorp och en i skånska Sibbhult. På varje ort finns en fabrikschef, övrig
företagsledning är samlad till huvudkontoret
i Liatorp. Organisationsbilden till höger visar
hur verksamhetens är uppbyggd.

VD

Supply Chain

Ekonomi

Inköp

Personal

Teknik

Försäljning

Fabrik Liatorp

Kvalitet & Miljö

Produktion

Produktionsteknik

Våra affärsområden
Sweparts kunder finns i huvudsak inom svensk och internationell tung fordonsindustri.
Vi är även leverantörer till bolag verksamma inom automation och till tillverkare av
skogs- och entreprenadmaskiner.

Sweparts kärnverksamhet är att tillverka och utveckla
tekniskt avancerade kugghjul, drivaxlar och kundanpassade växlar. Vår tillverkning sker till största delen i
automatiserade produktionsceller via ett 30-tal ABB- och
Motomanrobotar. I många av dess högteknologiska celler
finns integrerade tvättutrustningar och mätstyrning för att
kunna uppfylla de ytterst höga renhets- och kvalitetskrav
som våra produkter förutsätter. I dessa celler utförs de flesta typer av bearbetning såsom svarvning, fräsning, slipning
och hening. I Sibbhult finns även sätthärdsugnar för pressoch domhärdning.

Våra enheter
Våra två fabriker har samma typer av automatiserade
produktionsenheter. Bearbetningen sker i ett flöde från
smidesämne till montering. Vid fabriken i Liatorp finns
även en prototypgrupp med flexibla maskiner avsedda för
produktion av små volymer.
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Vår personal är organiserad i målstyrande grupper där
begrepp som kvalitet, planering, logistik, kompetensutveckling är centrala, liksom övergripande hållbarhets- och
säkerhetsaspekter.

Konstruktionsenheten
Vår konstruktions- och utvecklingsavdelning har helhetsansvar för utveckling av produkter, från idéstadiet, via
konstruktion, test- och prototyp- till serietillverkning. I samarbete med våra kunder utvecklar och konstruerar vi olika
transmissionslösningar utifrån givna kravspecifikationer och
önskemål. För utveckling, av nya växlar arbetar vi i ett antal
CAD-program. Vi har även mjukvaror för dimensionering
och simulering för såväl kompletta växlar och komponenter
som kugghjul, axlar och lager. Med hjälp av egenutvecklad
mjukvara kan vi också konstruera verktyg för kuggfräsning
och kuggslipning med optimal design och funktion.

Transmissionskomponenter

Transmissionssystem

Avancerade lösningar inom
transmission, drivaxlar och
kundanpassade växlar.

Kors

Kugghjul
Vi utför alla konventionella kuggbearbetningsmetoder som
kuggfräsning, kugghyvling, dragdriftning och kuggskavning för
mjukbearbetning. För finbearbetning efter härd har vi kuggslipning, kugghening och hobskivning.
Vi kan även erbjuda kugghjul som efterbehandlas med till
exempel shotpeening och isotropisk supefinishing.

Vi tillverkar ett antal olika kors för diverse applikationer. Till
detta har vi specialmaskiner för svarvning och slipning. Kraven
på produkterna är mycket höga. Många kors får också ytbeläggning efter härdning.

Växellådor
Vi tillverkar ingående komponenter och bearbetar växelhusen
som monteras till kompletta och provkörda växellådor och
kraftuttag. Flertalet av växellådorna har utvecklats på uppdrag
av kund. Vi har även patent på ett kompaktväxelkoncept med
mycket hög utväxling och obefintligt glapp under växelns hela
livslängd för till exempel automationslösningar.

Axlar
Vi tillverkar axlar med kugg och splines i längder upp till 2 000
millimeter. Dessa levereras till vår växellådsmontering eller direkt till kund för montering i skogs- eller entreprenadmaskiner.

Renhetsmätning
Trenden inom fordons- och verkstadsindustrin går mot skärpta
renhetskrav på köpta och egentillverkade komponenter. Renhetsmätning är inte bara ett krav på ritning, det är ett arbetssätt som sätter sin prägel på hela tillverkningsprocessen.
För uppnå gällande och framtida krav på renhet i system och
komponenter måste vi på ett smidigt och säkert sätt kunna
mäta renheten. Många företag kan behöva hjälp och stöd kring
hur man aktivt jobbar med renhet. Andra har egen utrustning

för att själva kunna utföra mätningar. Men det finns även företag som behöver extern hjälp med mätning och rapportering.
Swepart kontrollerar våra kravsatta detaljer enligt kundknutna
standarder. Vi hjälper även andra företag med att utföra
analyser och mätningar inom teknisk renhet i vårt
laboratorium i Sibbhult.

SWEPART HÅLLBARHETSREDOVISNING
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Sweparts Code of Conduct
Hur Swepart Transmission AB uppträder som företag blir allt viktigare för såväl våra affärer som
för medarbetare och den omgivning där vi verkar. Ett hållbart arbetssätt och att i alla avseenden
vara en ansvarstagande arbetsgivare och affärspartner ska vara grundläggande för Swepart.

Här förtydligar vi några av de krav vi ställer på oss själva,
våra leverantörer, medarbetare och övriga intressenter. Vår
Code of Conduct ska ses som ett ramverk för hållbara och
etiska relationer för samtliga nationella och internationella
samarbeten.
De ställningstaganden vi anger i denna Code of Conduct
är skallkrav och i förekommande fall minimistandarder
inom respektive område. Vår Code of Conduct styrs av de
10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden,
miljöarbete och arbete mot korruption som FN fastslagit
i UN Global Compact. Den följer riktlinjer som utarbetats
av ILO, den internationella fordonsindustrin samt lagar
och föreskrifter. Swepart förutsätter att dess leverantörer
och samarbetspartners uppfyller motsvarande krav samt
förbehåller sig rätten att bryta varje avtal om misstankar
om missförhållanden kommer till Sweparts kännedom.

Barn- och ungdomsarbete
Swepart följer alla tillämpningar om barnarbete som regleras av internationella lagar. Swepart anställer inte någon
underårig. Ingen under 18 år får försättas i farliga arbetssituationer eller tilldelas arbetsuppgifter som står i konflikt
med personens utbildning och kunskaper; inte heller
tilldelas arbetsuppgifter mot oskälig ersättning.

Tvångsarbete
Alla anställningar ska bygga på frivillighet och några
tvingande avtal får inte förekomma. Alla anställda ska ha
möjlighet att lämna sin tjänst i enlighet med villkor som
regleras i anställningsavtal. Ingen anställd ska behöva lämna identitetshandlingar eller pengar som deposition under
sin anställning.

Social hållbarhet

Diskriminering

Swepart ska verka för goda arbetsvillkor och bra levnadsvillkor. Swepart ska i alla avseenden uppfylla eller överträffa kraven i aktuell miljö- och arbetsmiljölagstiftning
och sträva efter att skapa optimala förutsättningar för att
minska koncernens miljöpåverkan. Samt tillse att samtliga
medarbetare deltar aktivt i detta arbete.

Swepart vill motverka varje form av diskriminering.
Alla anställda har rätt till ett respektfullt bemötande
och ska erbjudas arbetsmiljöer där etnicitet, kön, sexuell
läggning, ålder, religion, funktionshinder, politiska åsikter
etcetera aldrig ifrågasätts.

Mänskliga rättigheter
Swepart ska i alla avseenden respektera mänskliga rättigheter och försäkra sig om att inga av bolagets leverantörer,anställda eller andra intressenter kränker
grundläggande rättigheter. Swepart eftersträvar mångfald
och att ge våramedarbetare möjligheter till
kompetensutveckling utifrånpersonliga egenskaper och
strategiska affärsprinciper.

Arbetstider
Alla anställda ska vara försäkrade att arbete och övertidsarbete följer lagstadgade och avtalsenliga krav om arbetstider och ersättning.

Anmälningsplikt
Alla anställda ska i trygg vetskap om att inte drabbas av
några som helst påföljder kunna påtala brister i arbetsmiljön, brott mot lagar eller andra företeelser där företaget
åsidosatt sina etiska, sociala eller legala skyldigheter.
Anmälan ska kunna göras anonymt. Samtliga anmälningar
följs löpande upp i ledningsgruppen.
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Hälsa och säkerhet

Affärsetik

Sweparts verksamhet ska kännetecknas av ett tryggt och
säkert arbetssätt. Där anställdas, leverantörers och
kunders hälsa är säkerställd i alla led. Sweparts verksamhet
skakännetecknas av ett ansvarstagande för närmiljön och
det omgivande samhället i stort.

Swepart och Sweparts leverantörer skall följa etiska principer och kännetecknas av god affärsmoral. Swepart ska
i alla led upplevas som en partner som lever upp till sina
åtaganden. Swepart respekterar och följer konkurrensregler och lagstiftning, liksom ingångna avtal och
överenskommelser på arbetsmarknaden.

När det gäller arbetsmiljö ska nationella och internationella bestämmelser vara lägsta accepterade standard.
Därtill ska alla anställda erbjudas utbildning i
arbetsmiljöfrågor och ha kunskaper i hur man förebygger
risker och aktivt arbeta för att minimera skaderisk för sig
själva, medarbetare och omgivning.
Dessutom ska företaget följa upp och registrera olyckstillbud och arbetsskador.

Föreningsfrihet
Alla anställda ska ha full frihet att ansluta sig till fackföreningar, eller branschföreningar som på olika sätt tillvaratar
och organiserar relevanta yrkeskategorier.

Löner och förmåner

Swepart eftersträvar långsiktiga affärsrelationer som
bygger på ömsesidig respekt, ärlighet och hederlighet.
Swepart accepterar inte någon form av korruption. Alla
former av bestickning, oskäliga ersättningar, kommission
eller kickbacks mellan anställda och kunder är förbjudet.
Liksom alla former av tredjepartsbetalningar om inte legala
avtal om detta har upprättats.
Sweparts affärsrelationer ska drivas i överensstämmelse
med lagar och avtal. Relationerna mellan Swepart och en
affärspartner ska vara transparant och väl dokumenterad.
Detta är principer som Swepart förutsätter att intressenter
och samarbetspartners värdesätter och ser som en gemensam plattform för långsiktiga affärsrelationer och goda
ekonomiska resultat.

Såväl Swepart som Sweparts leverantörer och intressenter
ska tillse att alla anställda har relevanta ersättningar och
arbetsvillkor som är reglerade i avtal och överenskommelser.

SWEPART HÅLLBARHETSREDOVISNING
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Hållbara
utmaningar
Swepart har som alla industriföretag ett stort ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor.
Vår verksamhet ska i alla delar uppfylla gällande miljölagstiftning och andra miljörelaterade krav.

FN:s Agenda 2030 omfattar 17 globala mål som världens
länder åtagit sig att uppfylla före 2030. Målen är satta för
attvara tydliga och utmanande på såväl global som lokal
nivå. Flertalet av de mål som FN-länderna åtagit sig att
uppfylla är i ringa grad relevanta för Swepart. Det betyder
inte att de är oviktiga för oss eller att vår verksamhet inte
berörs av dem. Vihar valt att prioritera de mål som är
mest relevanta och där vikänner att vi kan uppnå resultat
genom ett strukturerat och målstyrt hållbarhetsarbete.

Våra prioriteringar
Swepart står självfallet bakom samtliga globala mål men
har valt att arbeta med sex av dem. Vi tolkar dessa mål och
anpassar dem till vår verksamhet.
Regeringar, den privata sektorn, industrin, civilsamhället,
FN och andra aktörer måste samverka för att nå de resultat
som efterstävas i 2030-agendan. I enlighet med mål 17.
Här tar Swepart en aktiv roll.

Därför en
hållbarhetsredovisning
Med vår hållbarhetsredovisning vill vi beskriva
hur Swepart arbetar för långsiktig och hållbar
ekonomisk tillväxt och hur vi uppfyller de lag-,
bransch- och kundkrav som berör oss och
miljöområdet. Lagen om obligatorisk
hållbarhetsrapportering antogs 2017. Den
omfattar företag av viss storlek. Vi har tagit till
oss lagkravet i vår väsentlighetsanalys och
säkerställt att vi uppfyller det som föreskrivs.
De områden som berörs är miljö, sociala
förhållanden, personal, mänskliga rättigheter
och antikorruption.
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MÅL 5

5

JÄMSTÄLLDHET
Kvinnor ska bidra på samma villkor som män med sina resurser och
kunskaper. Genom att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft
nås en viktig förutsättning för att uppfylla detta mål.

MÅL 8

8

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Swepart strävar efter långsiktigt ekonomisk och hållbar tillväxt med full och
produktiv sysselsättning med goda arbetsvillkor.

MÅL 9

9

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Genom att investera i miljövänlig teknik, hållbara processer och
effektiv resursanvändning skapar vi förutsättningar för en
positiv utveckling enligt detta mål.

MÅL 12

12

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Genom en hållbar produktion och effektiv användning av resurser
bidrar vi till minskad belastning av bland annat oönskade kemikalier.

MÅL 13

13

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN
I alla led i vår produktionskedja från idé till leverans arbetar vi för minskad klimatpåverkan. Vår ambition är att de produkter vi tillverkar ska
bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och måluppfyllelse.

MÅL 17

17

GENOMFÖRANDE AV GLOBALT PARTNERSKAP
Regeringar, den privata sektorn, industrin, civilsamhället, FN och
andra aktörer ska gemensamt anta de utmaningar vi står inför.
Swepart medverkar i och stödjer samverkan och partnerskap.

SWEPART HÅLLBARHETSREDOVISNING

|

15

Så arbetar vi med
hållbarhetsarbetet
För att uppfylla våra hållbarhetsmål fokuserar vi på områden där vi kan
uppnå förbättringar samt mäta och utvärdera våra insatser. Det gäller bland
annat kemikalieanvändning, våra transportlösningar och arbetsmiljöfrågor.

Vår interna hållbarhetsstyrning grundar sig på regeringens
miljömål, lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning
och FN:s 17 globala mål. Vi följer även fordonsindustrins
kravspecifikationer inom området.
Våra processer medför i olika avseenden risker av varierande slag. Bolaget har analyserat dessa utifrån hållbarhetsperspektivet. Våra hållbarhetsaspekter och hur riskerna
påverkar organisationen har viktats utifrån graden av
relevans för verksamheten. Övergripande är miljö, sociala

16
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förhållanden, personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter och antikorruption.
Nedan redovisas de fokusområden vi definierat som våra
mest belastande hållbarhetsaspekter. Utöver dessa arbetar
vi generellt med hushållning av resurser, att reducera
avfall, öka återanvändning och återbruk. Exempelvis deltar
vi i projekt som syftar till minskad energianvändning där
målet är satt till 15 % under en fyraårsperiod.

Risk

Riskhantering

TRANSPORTER
Vår tillverkning är beroende av transportlösningar för in- och utleveranser. Detta
medför utsläpp av växthusgaser. Dessutom
förutsätter vår verksamhet persontransporter till och från arbetsplatser och till och
från affärsmöten.

Swepart eftersträvar så långt det är möjligt att optimera transporter genom planering av transportsträckor, fyllnadsgrad av gods och
minskat antal tommil. Vi anlitar endast miljöcertifierade speditörer och
samverkar med dessa för minsta möjliga miljöbelastning. När det gäller
persontransporter eftersträvar vi att använda miljöklassade fordon
och val av miljövänliga resalternativ när så är rimligt. För att optimera
transporterna har vi etablerat två turbilslinjer. Från och med sommaren 2020 är dessa lastbilar biogasdrivna.

KEMIKALIEANVÄNDNING
Skärande bearbetning förutsätter i olika grad
användning av kylvatten, skäroljor, emulsioner och kemikalier som har en negativ
miljöpåverkan.

Vi arbetar för att minska antalet emulsioner och att i görligaste mån ersätta
dessa med miljövänliga alternativ. Vi minskar råvaruförbrukningen och
återanvänder förorenat kylvatten. Vid anläggningen i Sibbhult har vi tagit
en oljeberoende äldre maskin ur drift och utsett enexklusiv
miljöcertifierad och leverantör av emulsioner.

BRAND
Sweparts verksamheter förutsätter i olika
utsträckning höga temperaturer vid skärande bearbetning och härdning vilket medför
brandrisk.

Varje arbetsplats har ett systematiskt brandskydd och arbetssätt
som minimerar brandrisker. Personalen har utbildning i brandskydd
och har tillgång till brandskyddsutrustning och kännedom om
utrymningsvägar. Brandskyddsutrustningen kontrolleras och
underhålls regelbundet. En betydande del av vår personal är även
deltidsbrandmän med specialutbildning inom brandskydd och
räddningsarbete.

ARBETSPLATSOLYCKOR
Flera av arbetsmomenten på Swepart
medför risker som kan ha såväl små som allvarliga hälsorisker, i vissa avseenden medför
de fara för eget och andras liv.

I alla sammanhang prioriterar vi säkra arbetsplatser.
Vi har en nolltolerans för arbetsplatsolyckor. Vi tillser att personalen
har adekvat utbildning och vi är ytterst noga med tillbudsrapportering, utvärdering och uppföljning. Incidenter med lastpallar, skärsår och klämskador är de vanligaste tillbuden. Genom att
systematiskt arbeta för att minska dessa strävar vi emot en allt
säkrarearbetsmiljö.

DISKRIMINERING OCH SOCIALA FÖRHÅLLANDEN
Swepart är en del av en mansdominerad
bransch där kvinnor riskerar att inordnas i
en kultur där manliga värderingar är norm.
På våra arbetsplatser samverkar olika
nationaliteter vilket också kan innebära
komplikationer i mötet med varandra.

Swepart har nolltolerans mot alla former av diskriminering. Om sådant
skulle förekomma agerar vi omgående när detta kommer till företagets
kännedom. Vi följer riktlinjerna i vår Code of Conduct och eftersträvar i alla avseenden jämn könsfördelning och en arbetsplats fri ifrån
trakasserier oavsett anledning. Vi är observanta på kulturskillnader och
accepterar inte någon form av nedsättande kommentarer eller ryktesspridning kring dessa.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH KORRUPTION
Samtliga företag som är verksamma på en
global marknad riskerar att hamna i situationer där FN:s globala mål om anti-korruption och mänskliga rättigheter åsidosätts.

Sweparts verksamhet har ingen omedelbar koppling till aktiviteter där
brott mot mänskliga rättigheter eller korruption riskerar förekomma.
Vi bedriver ingen verksamhet i högriskländer. I vår Code of Conduct
beskrivs att vi inte tillåter någon form av bestickning, vilket vi tydliggör
för leverantörer och affärskontakter. Om så skulle förekomma har vi
rätt att omgående avsluta affärsöverenskommelserna.

SWEPART HÅLLBARHETSREDOVISNING
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Dialogen med
våra intressenter
Swepart strävar efter att alltid vara lyhörda inför vad våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter efterfrågar. En förutsättning för detta är en kontinuerlig dialog.
Längs hela vår värdekedja finns intressenter som på ett eller annat sätt påverkas av vår verksamhet, eller vi av dem. Var och en av dessa har olika förväntningar och krav på Swepart.

Våra intressenter

Våra leverantörskrav

Våra intressenter är kunder, medarbetare, ägare, samhällsmedborgare, leverantörer, myndigheter, lärosäten, skolor
samt bransch- och intresseorganisationer. I olika kanaler
och på olika sätt kommunicerar vi dagligen med våra
intressenter. Vi arbetar också med riktade undersökningar
för att få synpunkter på vår verksamhet. Inte minst via
uppföljningsrapporter mellan oss, våra kunder och leverantörer i syfte att säkerställa kvalitet och leverans.

För att kunna uppfylla höga förväntningar på Swepart som
leverantör måste vi ha samma förväntningar på våra leverantörer. Vi arbetar enligt en manual kring leverantörskvalitet som beskriver våra allmänna krav, förväntningar och
riktlinjer. Våra leverantörer förväntas förstå och uppfylla
dessa och att de i sin tur har en dialog med sina leverantörer och med Swepart om hur vi bäst validerar dessa i
affärsbesluten. Uppföljning görs en gång om året.

Samtal och uppföljning

Medarbetare

Att våra produkter håller rätt kvalitet till rätt pris är en
given förutsättning. Som leverantör till fordonsindustrin arbetar vi nära våra större uppdragsgivare för att
förbättra kvalitet och leveransprecision. Vi är bland annat
klassificerade enligt MMOG, ett standardiserat verktyg
för att utvärdera logistikfunktioner i företag. Swepart
revideras årligen inom de miljö- och kvalitetscertifieringar
som branschen föreskriver, däribland IATF 16949 som är
fordonsbranschens specifika kvalitetsstyrningssystem.

För att känna till och mäta arbetsklimatet i vår organisation
genomför vi medarbetarsamtal och enkätundersökningar. Dessa är mycket viktiga för personlig utveckling och
vår förmåga att skapa trivsel och tillväxt. Våra kunders
framgång är direkt avhängig hur våra medarbetare
trivs och utvecklas på sin arbetsplats.

Våra engagemang
Swepart är engagerade i en rad bransch- och intresseorganisationer som på olika sätt verkar för en sund och hållbar utveckling. Som exempel kan nämnas WZL, Teknikcentrum Kronoberg,
Värmebehandlingscentrum och FKG. Vi har även samarbeten med
Linnéuniversitetet, Lunds tekniska högskola, KTH, IVF, Ovaka och
Sandvik och en rad andra företag.
18
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Som industriföretag
har vi ett stort ansvar
för miljö och hållbar
utveckling. Detta
ansvar ska prägla vår
verksamhets alla delar.
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Mål och utfall
Sweparts hållbarhetsarbete pågår kontinuerligt och ställs i förekommande fall mot uppsatta mål.
Vi prioriterar särskilt områdena frakter, kemikalieanvändning, arbetsmiljö och socialt ansvar.
Mål

Utfall

Kommentar

2018 = 709 antal detaljer per frakt.
2019 = 1 056 antal detaljer per frakt.
2020 = 1 092 antal detaljer per frakt.
2021 = 1 014 antal detaljer per frakt.

Vi har under 2020 påbörjat ett arbete för att minska
utsläppen genom att köra våra transporter med bilar
drivna på biogas. Högkonjunkturen har under 2021 gjort
att leverantörerna ligger sämre till med leveranserna och
därmed gjort det svårare för leverantörerna att
samordna frakterna.

FRAKTER/TRANSPORTER
Att öka fyllnadsgraden per transport.

FARLIGT AVFALL/VATTENFÖRBRUKNING
Sweparts ambition är att minska vattenförbrukningen.

2019 = 62 314 kr/m3
2020 = 58 826 kr/m3
2021 = 87 202 kr/m3

Den positiva utvecklingen 2021 i förhållande till 2020
beror på ökad omsättning och bibehållen
tvättvattenbytesintervall.

Sweparts ambition är att minska mängden
farligt avfall.

2019 = 1 367 tkr/ton
2020 = 1 141 tkr/ton
2021 = 1 497 tkr/ton

Den positiva utvecklingen 2021 i förhållande till 2020
beror på ökad omsättning och bibehållen
tvättvattenbytesintervall.

2019 = 37,62 kr / kWh
2020 = 34,57 kr / kWh
2021 = 38,66 kr / kWh

Högre utnyttjande av maskinerna under 2021.

2019 = 64 % av utskickade CoC har
skrivits på och returnerats till Swepart.

Arbetet fortlöper med att få 100 % av våra leverantörer
att signera CoC. Med anledning av högkonjunkturen har vi
under 2021 inte haft möjlighet att arbeta med detta.

ELFÖRBRUKNING
Kontinuerligt minskad elförbrukning

SOCIALT ANSVAR
Att få samtliga leverantörer av
insatsvaroratt signera Sweparts Code
of Conduct.

2020 = 66 % av utskickade CoC har
skrivits på och returnerats till Swepart.
2021 = 66 % av utskickade CoC har
skrivits på och returnerats till Swepart.
Korttidsfrånvaro som är lägre än
riksgenomsnittet

Korttidsfrånvaron 2020 = 2,6 %
(riksgenomsnitt 3%).

Utfallet landade på 2,8 % vilket var 0,6 procentenheter
över mål men är relaterat till Covidsituationen under
2021.

Korttidsfrånvaron 2021 = 2,8 %
(riksgenomsnitt 3%).
Personalomsättning

2021 = Påbörjad anställning 15%
2021= Avslutad anställning 12%

Personalomsättningen är fortsatt hög, pga gott läge på
arbetsmarknaden. Vi har haft flera nyanställningar, dels
pga ersättningsrekryteringar men också till nya produkter i
verksamheten.

2 arbetsplatsolyckor under 2021.

Tillbudsrapporteringen gått ner, men det kan kopplas
till Covid-situationen då många varit hemma och ej
kunnat observera risker på samma sätt.

ARBETSPLATSOLYCKOR
Maximalt 2 arbetsolyckor för båda
enheterna
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Så skapar Swepart värde
för kunder och intressenter
RESURSER
Naturresurser
•
•
•
•
•
•

Stål
Bränsle
Frakter
Elförbrukning
Vattenförbrukning
Kemikalier

Personal
•
•

Medarbetare
Personalomsättning

Ekonomiska resurser
•
•
•

Omsättning
Skulder
Eget kapital

Tillverkning
•
•

Två produktionsanläggningar
Internationellt leverantörsnätverk

Intellektuellt kapital
•
•
•

FoU-avdelning
Samarbeten med universitet
Patent

Socialt kapital
•
•
•
•

Omfattande personalhälsooch säkerhetsarbete
Mätning av kundnöjdhet
och medarbetarindex
Nationellt och internationellt
samarbete
Strukturerat CSR-arbete

VÄRDEKEDJAN

NYCKELTAL
Erbjudande

Helheten
Från idé till leverans

•
•
•
•
•

Utveckling
Konstruktion
Prototyp
Testning
Mätning

Produkter

Innovation
FoU
Konstruktion
Prototyptillverkning
Testning

Kapacitet
Spetskompetens
Effektiv högteknologisk
maskinpark
Hög leveransprecision

•
•
•
•
•

Transmissionskomponenter
Kugghjul
Axlar
Kors
Växellådor

Avfall – återvinningsbart

•
•
•
•
•
•
•

Stål
Papper
Plast
Brännbart
Farligt avfall
Restprodukter
Övrigt

Trygghet
Ansvar, efterfrågad kunskap,
erfarenhet

Hållbarhet
Hållbarhetsoptimerad
produktion
ISO 14001
ISO 9001
IATF 16949

SWEPART HÅLLBARHETSREDOVISNING
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Så styrs vårt
miljöarbete
För att uppfylla våra miljömål fokuserar vi på områden där vi kan
tydligt mäta och uppnå betydande miljöeffekter. Främst
gäller det kemikalieanvändning och externa transporter.

Styrning och målarbete

Miljöledningssystem

En hållbar verksamhet är en förutsättning för Swepart. Endast
Sweparts hållbarhetsarbete definieras i ett antal mål med
tillhörande aktiviteter. Uppföljning sker kontinuerligt och
resultatet presenteras löpande för ledningsgruppen och
bolagets styrelse.

Swepart är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Styrande dokument
Miljöpolicy

Code of Conduct
Sweparts uppförandekod har utarbetats av styrelse och ledning
i samverkan. Den reglerar etiska principer, värderingar samt
Sweparts ställningstaganden som affärspartner och
arbetsgivare. Även de krav som ställs på leverantörer och andra
intressenter definieras. Code of Conduct ingår i denna rapport
på sid 12-13.

Sweparts miljöpolicy och dess mål har
utarbetats i samverkan mellan styrelse och
ledningsgrupp.

Får att nå våra högt ställda mål inom miljö- och hållbarhetsarbetet krävs ett systematiskt fokus på dessa frågor. Vår
väsentlighetsanalys visar inom vilka områden vår verksamhet
påverkar närmiljön och omvärlden.
Prioriteringen av de väsentliga hållbarhetsfrågorna baserar sig
på analyser där vi följer trender, internationella mål och riktlinjer. Vår interna miljöstyrning grundar sig på svenska regeringens miljömål, lagen om obligatorisk hållberhetsredovisning
och FN:s hållbarhetsmål. Vi har även att följa fordonsindustrins
krav och utmaningar samt våra egna styrdokument.
Vår ledningsgrupp och medarbetare inom stödfunktioner som
inköp, HR och ekonomi har gemensamt utformat en samlad bild
av vårt hållbarhetsarbete utifrån påverkan på miljö och människor
samt Sweparts resultat och varumärke.
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Verksamhetens miljömål
Fokusområden för miljöarbetet är att löpande minska vår
påverkan i våra mest belastande miljöaspekter – kemikalieförbrukning och externa transporter. Det innebär att vi fokuserar på vår kemikalieförbrukning generellt vilket bidrar till bättre
arbetsmiljö.
Andra väsentliga miljöaspekter är att hushålla med resurser,
reducera avfall och därmed minska miljöpåverkan i våra fabriker. Vi har exempelvis haft fokus på inhouse produktion, vilket
minskat våra transporter, vi arbetar med projekt för energieffektivitet och deltar i ett lokalt energinätverk EE-nät, under
överseende av Energimyndigheten i syfte att minska energianvändningen.

Miljöarbetet är centralt
I vår uppförandekod kommunicerar vi hur vi ser på
miljöfrågorna. Där beskriver vi hur vi bedriver vår
verksamhet på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.
Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vi säkerställer att medarbetarna förstår innebörden
av vårt miljöarbete.
Vi vill förknippas med miljötänkande och ser till att

Arbetsmiljöpolicy
Vår arbetsmiljöpolicy är fastställd av ledningsgruppen, den
omfattar en rad skall-krav:
Swepart ska genom ett aktivt arbetsmiljöarbete skapa en
fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare där risker för arbetsskador och
arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Det åligger den anställde
att aktivt delta och följa de rekommendationer och föreskrifter som Swepart tillämpar för att åstadkomma en god
arbetsmiljö.

uppfylla gällande lagar för området.
Vår ambition är kontinuerlig miljöförbättring i alla
verksamhetens delar. Detta uppnås genom systematisk
kontroll, styrning och uppföljning.

Miljöpolicy
Vår miljöpolicy är fastställd av ledningsgruppen,
den finns på vår hemsida. www.swepart.se

”

Vår miljöpåverkan handlar
främst om externa transporter
och användning av kemikalier.
Områden där vi ständigt gör
framsteg.

Så arbetar vi med
försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen är reglerad enligt
svensk miljölagstiftning. Vi följer försiktighetsprincipen i allt vårt arbete med produktkvalitet. Vi begär tester från leverantörer och
gör
egna stickprovstester för att säkerställa att våra
produkter inte innehåller kemikalier eller andra
skadliga ämnen. Försiktighetsprincipen är också
viktig i vår återkallandeprocess. Får vi indikationer på
att en produkt inte uppfyller våra krav på säkerhet
återkallas den.
SWEPART HÅLLBARHETSREDOVISNING
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Swepart i
samhället
Swepart medverkar på olika sätt i projekt som verkar
för en hållbar framtid. Både när det gäller globala frågor
och sådant i närsamhället omkring oss. Med all vår
kompetens vill vi bidra till hållbara lösningar för
framtidens kraftöverföring i samhällen i balans.
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Swepart samarbetar med internationella och svenska
universitet, som till exempel KTH i Stockholm och LTH i Lund
där vi deltar i projekt för att förbättra effektivitet och
kraftöverföring i växellådor genom nya desginlösningar, nya
material och ny tillverkningsteknik. Syftet är att utveckla
lösningar som minskar miljöbelastning och
energiförbrukning samt förenklar och förbilligar
tillverkningen.
Sweparts utvecklingsavdelning arbetar kontinuerligt med att
förbättra komponenter utifrån hållbarhetsaspekten, exempelvis via mycket kompakta planetväxlar för vindkraftverk
och eldrivna fordon. Vi använder även nyutvecklade
stålämnen, exempelvis Ovakos IQ-stål som ger extremt fina
ytor och högre kuggkvalitet, vilket gör växlarna lättare och
bidrar till minskad energianvändning i såväl drift som
tillverkning.

Swepart är ett stort och betydande företag verksamt på mindre
orter och får därmed en särskilt stor betydelse för lokalsamhället. Vi stödjer det nära kultur- och föreningslivet utifrån
vår sponsringspolicy och delar ut bidrag till aktiviteter och
föreningar där våra värderingar matchar.
Därutöver är vi engagerade i projekt tillsammans med andra
företag och organisationer. Vi samarbetar exempelvis med
Montico kring frågor som rör kompetensförsörjning och utbildning. Vi deltar i olika nätverk där företag i Älmhults kommun
och Östra Göinge kommun samverkar och vi har en
kontinuerlig dialog med näringslivschefer och andra funktioner
i kommunerna.

Swepart är även en av aktörerna i Corpower Ocean Wave
Power, det är ett projekt som syftar till att utveckla lösningar
för kraftöverföringen inom vågenergi. Swepart medverkar i
design och utveckling av transmissionskomponenterna.

SWEPART HÅLLBARHETSREDOVISNING
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En hållbar arbetsplats
Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar såväl om att behålla och utveckla våra medarbetare som
att vara ett attraktivt val för potentiella nya medarbetare. En hållbar arbetsplats är en av Sweparts
väsentliga hållbarhetsfrågor.

På Swepart arbetar över 240 personer, varav 190 är
kollektivanställda och 50 tjänstemän. Alla har olika
bakgrunder och yrkeskompetenser. Nyfikenhet och ständigt
lärande är kännetecknande för vår arbetsplats. Med låg
sjukfrånvaro och låg personalomsättning känner vi oss
övertygade om att trivsel och engagemang håller hög klass.
Som överallt i samhället gäller i vår organisation att vi
behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Vi strävar
efter att ha en jämn fördelning mellan åldrar, kön, utbildning
och etnicitet.
Med ömsesidig respekt vill vi hjälpas åt, styra mot samma mål
och göra medvetna val baserade på vår gemensamma
värdegrund. För att vara en hållbar arbetsplats behöver vi
arbeta fokuserat med frågor som kompetensförsörjning,
kompetensutveckling, arbetsmiljö och likabehandling.
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Kompetensförsörjning är en utmaning i vår bransch. Swepart
medverkar i olika nätverk samt skol- och
branschrekryteringsträffar för att vara förberedda inför
kommande rekryteringsbehov. För att klara den långsiktiga
kompetensförsörjningen arbetar vi med att öka kunskapen om
vår bransch. Vårt mål är att komma med tidigt i skolgången för
att på så sätt få ungdomar intresserade av tekniska
utbildningar. Vi välkomnar praktikanter och sommarjobbare
och deltar på mässor och aktiviteter för att presentera oss för
nyutexaminerade ingenjörer.
Vi erbjuder ett flertal utbildningar för att säkerställa att våra medarbetare har rätt kompetens. Dels får alla nyanställda en introduktionsutbildning, dels ser vi till att våra medarbetare har lagstadgade
utbildningar för respektive yrkesroller. Vi har även genomfört utbildningar i arbetsmiljö och en utbildning i källsortering.

Sjukfrånvaro (1-14 dagar)

Olyckor och tillbud

Företaget ligger historiskt sett lägre i fråga om korttidsfrånvaro (sjukdom) än rikssnittet 3%. Korttidsfrånvaron
för sjukdom landade på 2,8% vilket är högre än
normalt. En stor del beror på Covid-situationen under
2021.

Företaget har som målsättning att aktivt arbeta
förebyggande genom att arbeta med våra tillbud samt
riskbedömningar. Kvartalsvis genomförs såväl
arbetsmiljöronder som arbetsmiljömöten med chefer
och skyddsombud som deltagare.

Förebyggande åtgärder

Samtliga tillbud/olyckor har tagits upp på arbetsmiljömötet. Under 2021 har stor del av det förebyggande
arbetet handlar om att minimera risken för
smittspridning på arbetsplatsen. Vi har underlättat för
administrativ personal att arbeta hemifrån och endast
besök som är kritiska för verksamheten har tillåtits.

Friskvårdsbidrag 1500kr/år. Vi har även under 2021
haft företagsmassage samt fortsatt samarbetet med
företagshälsan Feelgood. En gång i veckan erbjuds
gruppträning på Friskis & Svettis. Under
Covidstängningen har träningen pågått utomhus för att
kunna fortsätta erbjuda träningen för personalen.

Målutfall 2021 sjukfrånvaro
Mål på 2,2% för båda enheter under 2021. Utfall
Sibbhult 2,7% (mål 2,2%) och Liatorp utfall 2,8 % (mål
2,2%). Pandemin under 2021 hade större påverkan än
2020 framförallt under andra halvan av 2021. Övrig
frånvaro kopplat till restriktioner steg också som en
konsekvens av pandemin.

På Swepart råder nolltolerans mot olyckor och vi arbetar systematiskt med vårt arbetsmiljöarbete, vilket bland annat innebär
att vi kontinuerligt och systematiskt undersöker arbetsförhållanden, definierar och bedömer risker, eliminerar eller
minimerar risker och skapar en handlingsplan för riskområden.
Genomförda åtgärder följs upp och dokumenteras. Vi undersöker arbetsförhållanden löpande under hela året genom bland
annat skyddsronder, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.
Det förebyggande arbetsmiljöarbetet omfattar företagshälsovård, friskvårdsbidrag, samt tillgång till massage och vilorum.
Vi erbjuder också friskvårdsersättning för olika aktiviteter.

Mål inför 2022
Mål för sjukfrånvaro 2022 (1-14 dagar) är 2,2% för båda
enheter. För olyckor (som föranleder sjukfrånvaro) väljer vi
attligga kvar på 2 totalt för båda enheter. Vi kommer
fortsätta arbetet med att uppmuntra att skriva
tillbudsrapporter för att på så vis fånga upp återkommande risker i verksamheten. Totalt rapporterades 146
tillbud under 2021, vilket är bättre än föregående år men
fortsatt under mål på 150. Vi kan konstatera att
restriktionerna delvis orsakat minskad
tillbudsrapportering vi minimerat möjligheten till fysiska
möten.

Vårt mångfaldsarbete innebär att vi respekterar alla människors lika värde. Vi strävar efter att vara en arbetsplats med
en blandning av kvinnor och män med olika kompetens,
bakgrund, nationalitet, religion, kultur och ålder. Vi tolererar
inga former av diskriminering eller kränkande särbehandling.
Mångfald bidrar till effektivitet, innovation och ökad attraktionskraft. Att arbeta utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv handlar om vilket bemötande vi har både gentemot
våra kunder men även mot varandra i olika situationer. Det
handlar också om hur vi ska kunna tillvarata våra medarbetares fulla kompetens och möta kunderna i deras behov.
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Revisorns yttrande
avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten
för år 2021 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av
hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Växjö den 2022
Ernst & Young AB, Marika Sengoltz
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