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INTRODUKTION

TILL BOLAGSSTÄMMAN I BLS INDUSTRIES AB 
ORG.NR: 556361-1887

Gällande verksamhetsåret 2020

REVISORNS YTTRANDE 
AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
för år 2020 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s 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

KPMG AB 

Michael Johansson 
Auktoriserad revisor
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BLS INDUSTRIES AB

Rebecka Spånberg

VD  
HAR ORDET

Bästa medarbetare, kunder och samarbetspartners:

För det första vill jag säga tack för ett gott samarbete under 2020!
 
Vi avrundade ett utmanande och hektiskt, men också märkligt år. Ett 
år som inte blev som vi hade tänkt, och som vi satt och smidde många 
andra planer inför, för bara drygt ett år sedan.
Samtidigt som bland annat större kundträffar och mässor blev inställda, 
skapades utrymme att växla upp på andra områden. Det är framförallt 
tre fokusområden som jag bedömer har utvecklats snabbare än de 
förmodligen hade kunnat göra utan en pågående pandemi; 
1) Human Resources, 2) digitalisering och 3) produktionförbättringar. 

På nästa uppslag kan du läsa om några viktiga händelser som bevis på 
att dessa områden har växlat upp!

Vad gäller Human Resources, eller personalvård, fick vi ett härligt 
lyft genom rekyteringen av Caroline Ljung, som tillträdde som 
centralt HR-ansvarig i BLS-koncernen i december 2019. Det innebar 
att vi under 2020 kunde se flera effekter av hennes insatser. Inte 
minst genom proffsiga rekryteringar till flera nyckelpositioner i 
våra olika bolag, intranätet som hjälper alla få tillgång till rutiner, 
mallar och relevant information på tvärs mellan våra olika siter 
eller hur olika avdelningsansvariga har fått stöd i uppföljningen av 
medarbetarundersökningen.

– Många av oss har tvingats tänka om och tänka nytt, ställa in och ställa om. Samtidigt ska vi vara 
oerhört tacksamma att just vår bransch har varit så förskonad som den har varit, jämfört med 
många andra. Vi har lyckats behålla i stort sett samma försäljning som föregående år, vilket jag är 
ödmjuk och tacksam över.

VD HAR ORDET
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R E B E C K A  S P Å N B E R G

vd

HR har fått oss att intensifiera arbetet med att samlas kring våra 
kärnvärden (engagemang, mod och ansvar) och att kontinuerligt 
diskutera hur vi kan bli bättre, både som kollegor internt och i 
kundmöten, för att bygga ett gott arbetsklimat och arbetsgivarrykte. 

På samma tema blev vi ju oerhört stolta när BLS återigen blev 
nominerade till Visa vägen-priset 2020 för sitt arbete med att bryta 
utanförskap. Visa vägen-priset delas ut av Samhall och uppmärksammar 
de som går i bräschen för personer med funktionsnedsättning och 
bryter deras utanförskap på arbetsmarknaden. 

Priset går till de arbetsgivare och eldsjälar som förstår att det är viktigare 
att se till vad en människa kan, i stället för till vad de inte kan. Helt enkelt 
till de som är kloka nog att se till en persons funktionsuppsättningar. 
Inte för att vara snälla och vilja väl, utan för sin egen verksamhets bästa. 

Vi hade redan före år 2020 tagit beslut om att investera i ett 
koncerngemensamt PIM-system för att effektivisera arbetsflöden 
och organisera vår produktdata, men också att uppgradera våra 
olika varumärkens webbplattformar. När mångas arbetssituationer 
påverkades i spåren av pandemin fick vi utrymme att arbeta mer 
fokuserat här och har därmed framtidssäkrat våra system och 
förhoppningsvis får våra webbesökare en bättre upplevelse. 

I denna hållbarhetsrapport kan du läsa om vilka delmål utifrån FN:s 17 
st övergripande hållbarhetsmål som vi inom BLS-koncernen har beslutat 
att aktivt jobba med. Redan idag gör vi många bra saker inom dessa 
områden, som att vi t ex köper el från förnybara källor, använder LED-
belysning på flera ställen, källsorterar vårt avfall, producerar egen solel 
vid kontoret i Glostrup, samarbetar med Samhall mm. Arbete pågår med 
att bryta ner målen och ta fram handlingsplaner.

Jag ser med tillförsikt fram emot ett nytt, kreativt och hållbart år runt 
hörnet med fokus på värdehöjande produktutveckling, många givande 
kundmöten och en fortsatt leveranssäker produktion.

– Arbetet med inkludering som framförallt drivs av vår platschef i Ystad, Pär Jörgensen, rimmar 
väldigt väl med BLS värdeord: mod, engagemang och ansvar. Han ser verkligen till att odla 
engagemanget så att både individerna och vi som verksamhet kan fortsätta växa.



8

Från verksamhetsåret 2020

KONCERNGEMENSAMMA 
AKTIVITETER

VIKTIGA HÄNDELSER

Den 1 oktober invigdes BLS-
koncernens intranät, som döpts 
till Mimer. BLS-anställda vid alla 
olika siter bjöds in till ett online-
möte, där vd Rebecka Spånberg, 
höll tal och bjöd in till den nya 
kunskapskällan.

BLS-koncernen stod 2019 inför valet och kvalet att antingen slå 
samman, uppgradera och modernisera eller kasta ut och bygga 
nya webbsystem. Vår framtidsvision bestod i en fullständig 
integration av affärssystem, produktdatabas, individuella 
flerspråkiga webbsajter och att bädda för eventuell e-handel 
någon gång i framtiden. 
 Det var här PIM kom in i bilden, som betyder Product  
Information Management, eller på svenska ”Produktinformations-
styrning”. Till största delen handlar PIM om att organisera 
data och arbetsflödena kring det. Det som menas med ”data” 
är information kopplad till en produkt i form av exempelvis 
artikelnummer, RSK-, LVI- eller NRF-nummer eller motsvarande, 
monteringsanvisning, produktbild, dimensioner, flödeskapacitet, 
ritning, tillhörande reservdelar, miljödokumentation, 
typgodkännande osv. 
 Inom begreppet PIM innefattas tre huvudsakliga 

DIGITALISERING MED PIM OCH NYA WEBBSIDOR

Ett nytt videosystem har gett 
oss bättre möjligheter att hålla 
möten, både mellan våra kontor, 
med kunder och leverantörer. 
Resor i tjänsten har minskat 
markant, inte bara pga Covid19, 
även om det så klart påverkat.

BLS årliga medarbetarenkät fick 
en svarsfrekvens på över 90%. 
Resultatet skickades ut av HR-
ansvariga Caroline Ljung till varje 
avdelningsansvarig. De fick välja 
ett bra område och ett mindre 
bra att följa upp inom teamet.

Verksamheten i Danmark har 
flyttat in i en ny fastighet i 
Glostrup. Detta har gett en bättre 
arbetsmiljö där de anställda trivs 
och har utrymme för kundevents 
mm. Fastigheten har fått 144 st 
solpaneler a 44 kW vardera.

INVESTERINGAR FÖR EFFEKTIVARE SAMARBETE

kategorier; processer, data och system. Samtliga delar möjliggör 
en produkt-, marknad- och säljstrategi som syftar till att skapa ett 
fokus och en skärpa för våra varumärken och produkter för att 
sticka ut på marknaden. 
 Våra olika varumärkens hemsidor, som har eller är på 
väg att lanseras på ny teknisk plattform, är en konsekvens av vårt 
centrala PIM-system som ser till att vi koordinerar informationen 
via ett ställe istället för på många olika och minskar risken för att 
visa gammal information på något ställe. Den stora vinsten är 
att vi effektiviserar arbetet i och med att vi internt behöver lägga 
betydligt mindre tid på underhåll av produktinformation. 
 PIM-projektet har tagit tid att ro hem, eftersom 
organiseringen av data har inneburit ett omfattande arbete med att 
rensa, systematisera och översätta. När BLS personal arbetar med 
våra produkter framöver, kan de känna sig trygga med att ha rätt 
underlag, och koncentrera sig på det viktiga – att skapa kundvärde!
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Fotot till höger: 
En av de nya formsprutnings- 
maskinerna med en vikt 
på runt 21 ton lyfts av med 
mobilkran och tas emot av 
platschef Pär Jörgensen och 
personal vid produktionen 
i Ystad.

Bilden nedan:  
BL Stainless nya avgradnings- 
och poleringsmaskin av 
fabrikatet Costa Metal MD4-
CVC 1150 med två tvärgående 
slipband och ett multiaggregat 
med vertikala borstar samt 
en Scotch Brite-rulle som sista 
enhet för optimal slutfinish.

En solig dag i starten av oktober lyftes två splitternya maskiner in 
i produktionshallen i Ystad, vilket övervakades av lokaltidningen. 

 Koncernen byter succesivt ut maskiner vid sina olika 
produktionsenheter och har i Ystad investerat och bytt ut sju av 
sina formsprutningsmaskiner, bara under de senaste tre åren. 
Dels för att säkerställa en fortsatt hög produktionskapacitet 
och kvalitet, dels för att möta en stigande efterfrågan. Bland 
annat uppgraderas vissa moment med en portalrobot, där 
plastdetaljerna läggs på plats på bandet med en robotiserad 
arm, vilket ökar effektiviteten och minskar andelen spill. På 
det stora fotot ovan syns en av tre maskiner från tillverkaren 
Engel i Österrike, som köpts in under 2020. En investering i 

VÄSENTLIG UPPDATERING AV MASKINPARKEN

storleksordningen 10–12 miljoner. Investeringen är inget som 
påverkar antalet anställda, tvärtom har BLS i Ystad ökat antalet 
sysselsatta i produktionen vår varje år som gått.
 Livslängden på en maskin för formsprutning av plast 
är 15–20 år. Inom kort kommer BLS i Ystad att ha totalt 22 
formsprutor som med 260 tons presskraft, via något av sina 5–600 
specialtillverkade formverktyg, spottar ut i runda slängar 4000 
olika former av plastdetaljer. Dessa monteras därefter ihop till 
någon av alla de golvbrunnsmodeller som finns i koncernens olika 
marknadsbolags produktportföljer. I allt lämnar cirka en halv miljon 
brunnar årligen fabriken i Ystad.
 Under hösten beställdes även en ny avgradnings- och 
poleringsmaskin till Smålandsstenar. Maskinen ska öka både 
kvalitet och effektivitet genom att fasa kanter och slipa ytor visuellt 
noggrant. Den förbättrade tekniken blir ett viktigt led i strävan efter 
att vinna fler marknadsandelar inom rostfri inredning.

– Nya maskiner är en viktig del i vår satsning att stå 
konkurrenskraftiga i tillverkningen även framåt, säger 
platschef Pär Jörgensen.



Civilingenjör i Väg och Vatten 
med kompletterande studier i 
ekonomi. Lång erfarenhet från 
styrelsearbete och ledande 
befattningar inom både 
börsbolag och familjeföretag 
bland annat i SE banken, ABB, 
Gambro, AAK, Doro och DUX.

STEFAN SJÖLIN
Styrelseledamot

Civilingenjör med drygt 25 års 
erfarenhet från internationella 
industribolag, däribland koncern- 
chef Enertech AB och Klippan 
Group AB, VP Kalmar Industrial 
Handling samt ledande befatt-
ningar inom Volvo Cars. Numer 
förtroendeuppdrag i BLS, 
Sibbhultsverken Group AB, SR 
Intelligence AB och Klippan 
Safety AB.

HÅKAN LENNARTSSON
Styrelseledamot
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BOLAGSSTRUKTUR

Koncernmoderbolaget

BLS INDUSTRIES 
STYRELSE

Lars har varit verksam inom BLS-koncernen sedan 1976, där han 
genom åren axlat flera olika roller, såsom ansvarig inom logistik 
och försäljning samt vd-posten. Han tog över som ägare 1989 
med en omsättning på 24 miljoner och har sedan dess varit med 
och utvecklat bolaget till närmare 700 miljoner år 2020. Idag 
arbetar Lars som styrelsens ordförande, vilket både förstärker 
entreprenörskänslan och bidrar till ett långsiktigt tankesätt. 

LARS SPÅNBERG
Styrelseledamot, ordförande

Civilingenjör Väg och Vatten 
med inriktning mot Industriell 
ekonomi. VD och koncernchef 
sedan 2016 i familjeföretaget 
BLS Industries AB. Mångårig 
erfarenhet från styrelsearbete 
i koncernens bolag och har 
tidigare erfarenhet som 
projektledare inom Skanska.

REBECKA SPÅNBERG
Extern verkställande direktör

Civilekonom med flerårig 
erfarenhet av styrelsearbete i 
framför allt ägarledda bolag. 
Bland meriterna finns en 
30-årig karriär inom Absolut 
Vodka. Är förutom hos BLS 
Industries idag även verksam i 
några andra styrelser. 

PER OLOF HANSSON
Styrelseledamot
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BLS Industries
Prod. & lager Ystad BL Stainless R&D CFO

Purus Danmark

Purus UK
HR

Ekonomi

IT

Unidrain Finland

Unidrain Danmark

Unidrain Norge

Export
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MODERBOLAGET 
BLS INDUSTRIES

PURUS UNIDRAIN JAFO TRIO PERFEKTA

Purus AB

Export

Purus Norge

Försäljning Sverige
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LEEDS

2020 -48,2%

BLS MARKNADER
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SKI

2020 -1,6%

GLOSTRUP
2020 +5,2% YSTAD

2020 -3,0%

PORVOO

2020 -1,3%

LÖNSBODA
2020 +3,5%

MARKNADS- 
UTVECKLING

Nyckeltalen som anges i procentenheter relaterar till varje bolags förändring i omsättning år 2020 jämfört med föregående år. Några kommentarer till utvecklingen:  

Purus AB har backat något i omsättning, främst exporten, som en effekt av världspandemin och indraget resande. Jafo AB:s ökning härör främst till ökad försäljning 

av Unidrain-produkter. Purus A/S i Danmark fick positiva effekter av en lyckad satsning på rostfri sanitet under året. BLS Norge har ökat i lokal valuta, dock tappar vi 

på grund av skillnad mellan norska och svenska kronkursen. Purus Ltd i England har stabiliserat sig på en nivå med tre medarbetare.

SMÅLANDSSTENAR

LUND
2020 +8,1%

2020 +19,1%
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Domestic & Global Market

VÅRT  
HÅLLBARHETSARBETE

Under 2020 har koncernen beslutat att intesifiera sitt arbete med hållbarhet, där 
Agenda 2030 blev en naturlig utgångspunkt. Efter ett antal genomgångar bestämde 
ledningsgruppen att det framförallt var målområde 7 ”Hållbar energi för alla” och 
8 ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” där vi hade störst möjligheter 
att påverka. Därefter inventerade koncernens alla ingående bolag vad vi redan 
gör och vad vi skulle kunna göra inom dessa två målområden. Efter denna process 
utkristalliserade sig fem stycken delmål som vi specifikt kommer att fokusera på.

STRATEGI

Globala målen är den mest ambitiösa 
agendan för hållbar utveckling som 
världens länder någonsin antagit och 
finns till för att uppnå fyra fantastiska 
saker till år 2030: Att avskaffa extrem 
fattigdom. Att minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen. Att främja fred och 
rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom 
Globala målen för hållbar utveckling 
kan det här bli verklighet.

FN:s 17 globala mål
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7.2 Öka andelen energi i världen 

Här är ambitionen att den elenergi vi använder 
skall komma från förnyelsebara källor som t ex  
sol, vind eller vatten. Vår genomgång visar att 
vi nästan har nått målet redan under 2020 
då utfallet för koncernen blev 99,6%. Den 
resterande lilla andelen kommer omvandlas 
under 2021.
Vi producerar även egen solenergi vid vårt kontor i Danmark där 
solpanelerna kom upp till 16 MWh under 2020 vilket täckte 38% 
av elenergiförbrukningen i byggnaden.
Fjärrvärme används för uppvärmning av fastigheterna i Ystad och 
Glostrup. Detta ser vi som en positiv sak jämfört med att värma 
med elenergi. 
Våra tre tillverkningsenheter är de som förbrukar mest elenergi 
och här kommer vi följa förbrukningen och jämföra den med 
antal arbetade timmar. Målet är att använda energin effektivare 
genom små ständiga förbättringar. Under 2020 var utfallet 17,86 
kWh/h.

7.3 Dubbla ökningen av energieffektivitet 

Att gå över till LED-ljus i fastigheterna är ett 
prioriterat område. Vid årsslutet var knappa 
25% av armaturerna överförda till LED. Det 
är framför allt Smålandsstenar och Glostrup 
som har kommit längst i detta arbete. Under 
2021 kommer Ystad också att fortsätta 
omvandlingen.
Laddhybrider eller rena elbilar är något som kommer att öka i 
andel av vår tjänstebilsflotta. Under 2020 utgjorde de tillsammans 
drygt 14% och här är det särskilt Ski som har kommit längst i 
omställningen.

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i  
konsumtion och produktion 

Mängden avfall är något som vi försöker minska 
och då främst de fraktioner som går på deponi 
respektive brännbart då de befinner sig längst 
ned i avfallstrappan. Vårt mätetal baseras på 
mängden brännbart avfall och antalet arbetade 
timmar och stannade på 0,26 kg/h för de tre 
tillverkande enheterna tillsammans. För att bli bättre jobbar 
vi med att utnyttja materialet så bra som möjligt samt att öka 
källsorteringen i fler fraktioner. Smålandsstenar och Lönsboda 
har här kommit längst.

Vi använder en del kemikalier i vår tillverkning och här försöker 
vi minska antalet av de kemikalier som har en klassificering som 
hälsoskadliga, brandfarliga eller miljöfarliga. Under 2020 hade vi 
sammanlagt 233 st produkter som hade någon eller flera av dessa 
klassificeringar och detta tal skall bli lägre under 2021.
Vi jobbar också på att minska vår vattenförbrukning. Totalt i 
koncernen förbrukade vi drygt 9 800 m3. För att minska denna 
volym försöker vi minska antalet byten av sköljvatten vid våra 
ytbehandlingsprocesser samt utöka recirkulationen av det 
kylvatten vi använder.

8.5 Full sysselsättning och anständiga 
arbetsvillkor med lika lön för alla

På alla våra tre tillverkningsenheter har vi ett 
samarbete med Samhall där deras personal 
jobbar i våra lokaler. Flest antal personer 
i denna grupp hade under 2020 Ystad. 
Rekrytering till BLS-koncernen från Samhall sker 
också kontinuerligt. Under 2020 har 2 personer 
som tidigare var anställda av Samhall nu blivit BLS:are.
Kompetensutveckling av den egna personalen är viktigt. Under 
2020 har knappt 51% av våra anställda varit på någon form av 
vidareutbildning eller repetition. Här är det Lund, Glostrup, Ski 
och Porvoo som har varit mest flitiga.
Vad gäller könsfördelning har koncernen 30,9% kvinnor. Jämnast 
fördelning har Lönsboda med 48,6% kvinnor. Att komma till en 
jämnare fördelning ser vi som positivt och kommer därför följa 
dessa siffror framöver även om vi inte satt upp ett definitivt mål.

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik

Att intressera unga människor till att utbilda 
sig är för oss en självklar del. Vi tar gärna emot 
besök av skolklasser vid våra verksamheter 
för att förhoppningsvis inspirera. Att ta emot 
praktikanter eller PRAO-elever är också något 
vi prioriterar. Just denna del har ju varit satt 
på sparlåga under 2020 och förmodligen 
blir det ett liknande scenario under i alla fall 
första halvan av 2021. I några fall har vi försökt kompensera 
detta genom att själva besöka skolor. Bland annat har personal 
anställda i Lönsboda och Glostrup besökt ett 15 tal VVS-skolor för 
att prata om våra produkter.
I Ski har vi sedan några år tillbaka en ”egen utbildning” för 
ungdomar i gymnasieålder och den verksamheten fortsatte även 
under 2020. Under året var det ca 120 elever gick utbildningen.

Företag har en central roll i arbetet för att nå Globala 
målen. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett 
bransch kan alla vara med och bidra. BLS har valt fem 
delmål att särskilt flytta fram positionerna inom.

BLS utvalda delmål



Under 2020 var vi tätt på att nå målet med att all använd elektricitet 
ska komma från förnybara källor, då utfallet blev 99,6%. Nästa steg i 
utvecklingen blir att eftersträva ökad andel egenproducerad el.

Andel förnyelsebar elenergi: 99,6% (mål 100%, 2021) Produktion av egen el: 16 MWh (mål 100 MWh, 2025)

Förnyelsebar elenergi  
99,6%

Ej förnyelsebar elenergi  
0,4%

Andel tillförd el  
84 %

Andel egenproducerad el
16 %

16

BLS INDUSTRIES

Nyckeltal i hållbarhetsarbetet

MÅLKORT INOM  
UTVALDA OMRÅDEN

7.3 DUBBLA ÖKNINGEN AV ENERGIEFFEKTIVITET

7.2 ÖKA ANDELEN ENERGI I VÄRLDEN 

UTVECKLING

17,86kWh/h 14,1%

Baserat på sammanlagd använd elenergi 
i våra fabriker, vilken uppgick till  
5 188 MWh under år 2020 fördelat på 
totalt antal arbetade timmar i fabrikerna, 
vilket var 290 425 h, nådde vi vårt 
nyckeltal för energieffektivisering.  
Mål: 17,50 kWh/h, 2021

Koncernens fordonsflotta, primärt 
tjänste- och transportbilar, uppgick till 
totalt 71 stycken år 2020. Utav dessa 
var 6 stycken elbilar och 4 st så kallade 
laddhybrider, medan övriga var bilar med 
bensin- eller diselmotorer. 
Mål: 17,0%, 2021

ENERGI-
EFFEKTIVISERING 

ANDEL EL- 
/ LADDHYBRIDER

24,8%

Vid alla BLS anläggningar är totala 2 637 
stycken belysningsarmaturer i bruk. Av 
dessa var 655 stycken LED, Light Emitting 
Diode, vars högintensiva lysdioder är mer 
miljövänliga och prisvärda jämfört med 
äldre ljuskällors glödtrådar.
Mål: 65,0%, 2021

ANDEL LED- 
ARMATURER
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8.4 FÖRBÄTTRA RESURSEFFEKTIVITETEN I KONSUMTION OCH PRODUKTION

8.5 FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED  
LIKA LÖN FÖR ALLA

8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK

0,26kg/h 75st

Brännbart avfall är allt som inte är farligt avfall 
och som rimligen inte går att sortera ut och 
återvinna på annat sätt. Vårt nyckeltal baseras 
på total mängd 76 920 kg, fördelat på antal 
arbetade timmar i fabrikerna, vilket uppgick till 
290 425 h.
Mål: 0,23kg/h, 2021

På alla våra enheter sorterar vi avfallet i olika 
fraktioner, såsom glas, kartong eller plast, för 
att främja återvinningen. Antalet fraktioner är 
naturligtvis flest i våra tre fabriker. Med fler 
fraktioner blir förutsättningarna bättre för att 
minska mängden brännbart avfall som befinner 
sig längre ned i avfallstrappan.
Mål: 80 st, 2021

BRÄNNBART AVFALLS-
AVFALL FRAKTIONER

233st 9 843m3

I våra tre fabriker hanteras en del kemikalier 
som på något sätt klassificeras som farliga. 
Volymerna är väldigt olika mellan de olika 
kemikalierna, men vi har valt att följa antalet 
i stället för mängd. Vår definition av målet 
är att följa de som klassas som brandfarliga, 
miljöfarliga eller hälsoskadliga (eller värre). 
Mål: 215 st, 2021

Vatten används på alla enheterna, där 
fabrikerna står för den största andelen. 
Vattnet används både sanitärt och i 
tillverkningsprocesserna som kyl- och 
sköljmedel. Här arbetar vi med att minska 
förbrukningen genom att underhålla våra 
processer så att det vatten som används kan 
utnyttjas under längre tid innan byte måste ske. 
Mål: 9 500 m3, 2021

FARLIGA VATTEN-
KEMIKALIER FÖRBRUKNING

51st 30,9%

BLS vill bryta utanförskap på arbetsmarknaden 
och samarbetar bland annat med Samhall i 
Sverige, vars uppdrag är att skapa meningsfulla 
och utvecklande arbeten för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 2020 var 51 personer 
involverade i BLS från Samhall eller liknande.
Mål: inget specificerat

Som arbetsgivare vill vi främja en jämn 
könsfördelning i skilda typer av arbeten, såväl 
inom olika kategorier av arbetstagare som  
på ledande positioner.
Mål: En ökande trend

PERSONER MED ANDEL
FUNKTIONSVARIATIONER KVINNOR

390st

I Ystad har vi sedan några år tillbaka bjudit 
in stadens niondeklassare för att ge dem 
en inblick i vår verksamhet. Detta blev av 

UTBILDADE
UNGDOMAR

naturliga orsaker inställt under 2020. Vi spelade 
emellertid in en film som beskriver hur vi 
arbetar, som visats för eleverna i årskurs 9 på 
respektive skola. Även på våra andra enheter 
har besök från skolklasser uteblivit under 2020. 
Mål: inget specificerat
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EENET

Regionala företagsnätverk

Sedan starten 2016 har vi 
minskat energikonsumtionen i 
Smålandsstenar med 25% och CO2-
utsläppen med 43%.

Patrik Bergström, Kvalitets-  och Miljöchef

Förutom de positiva effekterna av 
nätverkandet har vi också drivit ett 
energieffektiviseringsprojekt inom 
EENet där vi plockat bort två oljepannor 
vid fabriken i Smålandsstenar 
som användes för att värma upp 
fabrikslokalerna vintertid. För att 
kompensera för energibortfallet har 
vi med hjälp av värmepumpar tagit 
tillvara på den värme som genereras i 
verksamheten.

ENERGIEFFEKTIVISERING 
GENOM EENET

Energieffektiviseringsnätverken är regionala företagsnätverk där små och 
medelstora företag fått hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energi-
användningen i företaget. Projektets målsättning var att hjälpa små och 
medelstora företag att effektivisera sin energianvändning med 15 procent 
under en fyraårsperiod. 

Nätverken var sammansatta av 8-16 företag som skulle ha en energianvändning 
om minst en gigawattimme (GWh). Runt 38 nätverk drevs aktivt med drygt 
300 deltagande företag runtom i lander. Varje nätverk drevs av en av 
Energimyndigheten utsedd nätverkskoordinator samt hade en energiexpert 
kopplat till sig för stöd och råd. Nätverken arrangerade ett flertal träffar per år, 
från uppstarten under 2016 och de fyra år som de drevs.

BLS fick förmånen att vara med i ett av fem skånska nätverk, Nätverk Skåne 2, 
där totalt tolv olika industriföretag fick stöd i att stärka sin konkurrenskraft och 
sitt varumärke genom att höja kompetensen inom energiområdet. Deltagarna 
fick kvalificerad rådgivning av en extern, oberoende energiexpert samt möjlighet 
att utbyta erfarenheter med varandra i nätverket. EENet finansierades via 
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Som medlem i ett av de skånska nätverken har vi haft stort utbyte av de 
kunskaper och erfarenheter som de andra deltagande företagen haft med sig 
och delat. Då vi vid varje nätverksträff besökt ett av medlemsföretagen har vi fått 
inblick i hur olika typer av företag driver sitt energibesparingsarbete och vilka 
svårigheter och utmaningar de ställs inför och hur de löst problemen. Detta har 
varit mycket lärorikt för oss. Vi har också genom nätverket fått kontakter som vi 
även fortsättningsvis kommer att kunna använda för framtida aktiviteter.

UTVECKLING
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Denna gång låg mycket av fokus på hur 
vi jobbar i fabrik och lager men även 
hur vi hanterar orders från våra kunder.
Kristoffer Johansson förklarar hur han 
tar fram bekräftat leveransdatum som 
anges i leveransbekräftelsen.

Nedre fotot

Revisionsbesök från Lena Jönsson, RISE, 
i produktionen i Ystad hösten 2020.

Övre fotot

ISO 14001

Miljöledningsstandard

Det finns en antagen policy om att produktions-
enheterna inom BLS Industries skall vara ISO 
14001-certifierade. Alla våra tre produktions-
enheter är sedan 2018 certifierade enligt 
ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar 
på ett strukturerat sätt med de miljöfrågor 
som respektive enhet ställs inför. Mål och 
handlingsplaner för de mest prioriterade 
områdena formuleras och följs upp. Varje år 
kommer externa revisorer för att revidera  
vårt arbete. 

REVISION

Certifiering av ledningssystem

Certifiering innebär bestyrkande från en 
oberoende certifierad person att vi uppfyller 
gällande krav i standarden. Praktiskt 
innebar detta att vi under 1,5 dagar i vecka 
42 genomfördes en extern revision av vårt 
verksamhetssystem i Ystad och Smålandsstenar 
(ISO 9001 och ISO 14001) av Rise. Detta är  
något som brukar hända två gånger per år. 

MILJÖ- 
LEDNING

MILJÖARBETET

Koncerngemensamma riktlinjer

BLS Industries produkter ska genom sin design, 
ingående material och hållbarhet bidra till 
en för människan bra inre och yttre miljö. 
Verksamheten ska motsvara eller överträffa 
miljölagstiftningen genom val av råvaror med 
minsta möj-liga miljöpåverkan samt utveckling 
av verksamhet och produktionsprocesser. 
BLS Industries ska aktivt bidra till minskad 
resursanvändning genom återvinning i 
produktionsprocessen samt genom produktion 
av produkter med lång livslängd.

LAGSTIFTNING

Gällande regelverk

För våra tre producerande enheter har vi en 
gemensam laglista som regelbundet gås igenom 
så att vi följer de olika lagar som rör våra verk-
samheter. Denna laglista uppdateras med hjälp 
av Spineweb så att vi alltid har tillgång till den 
senaste utgåvan av de olika lagarna, förord- 
ningarna och de lokala bestämmelserna. Under  
2020 har vi inte brutit mot någon lag i miljö-
lagstiftningen eller lokal bestämmelse.



20

Vårt agerande påverkar förtroendet för alla BLS Industries bolag

UPPFÖRANDEKOD FÖR 
ALLA BLS INDUSTRIES BOLAG

UPPLYSNING

Vi på BLS Industries AB och alla dess dotterbolag vill gemensamt 
möta de krav och förväntningar som andra har på oss. Vi ska 
därför agera på ett sätt som medför att vi vinner trovärdighet och 
respekt, samtidigt som vi uppnår goda resultat. Detta förutsätter 
att vi arbetar med vårt ansvarstagande på ett enhetligt sätt. Mot 
denna bakgrund har vi utvecklat etiska riktlinjer som beskriver vår 
syn på ett ansvarfullt företagande.

BLS Industries stödjer de tio principerna om respekt för mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljöansvar och korruptionsbekämpning 
som finns i FN:s Global Compact. Vi tillämpar dessa principer 
genom hela vår verksamhet.

Våra etiska riktlinjer beskriver kort de etiska ställningstaganden 
vi har gjort inom bolaget och utgör tillsammans med våra 
policyer en stomme för vår syn på miljömässiga och sociala 
hållbarhetsfrågor, fastställer våra affärsetiska riktlinjer och ligger 
till grund för hur vi ska förhålla oss till omvärlden.

Våra etiska riktlinjer ger oss vägledning kring hur vi ska uppträda 
för att leva upp till de dagliga krav och förväntningar som finns 
i vår verksamhet. När var och en av oss agerar i enlighet med 
våra etiska riktlinjer bidrar vi, på ett ansvarsfullt sätt, till att våra 
varumärken skyddas och förblir starka.

Det är en självklarhet att alla inom BLS Industries följer alla 
lagar, förordningar, avtal och överenskommelser som berör vår 
verksamhet. Om lagar och förordningar är mer restriktiva går de 
före våra etiska riktlinjer.

Våra etiska riktlinjer gäller alla

Våra etiska riktlinjer gäller samtliga som representerar BLS 
Industries, alltifrån styrelsemedlemmar och medarbetare till de 
som har tillfälliga uppdrag, t ex praktikanter, inom BLS Industries.
Varje medarbetare ska känna till och följa våra etiska riktlinjer. 
Man har ett personligt ansvar att sätta sig in i vad våra etiska 
riktlinjer innebär för egen del och tillämpa dem.

Våra medarbetare 

Vi strävar efter att skapa en företagskultur som attraherar, 
motiverar och utvecklar duktiga medarbetare och som 

uppmuntrar till goda prestationer. Inom BLS Industries tar vi 
lärdom av varandra, vi utbyter erfarenheter och uppmuntrar 
medarbetare och andra intressenter att komma med nya idéer 
om hur vi kan driva och utveckla ett sunt företagande i linje med 
vår vision och affärsidé. Genom att skapa förutsättningar ger vi 
varje medarbetare möjlighet att ta ansvar för sin professionella 
utveckling för att kunna möta nuvarande och framtida yrkeskrav.
I allt vi gör ska varsamhet med BLS Industries materiella och 
immateriella resurser finnas med så att företagets tillgångar 
skyddas. BLS Industries tid och tillgångar är inte avsedda att 
användas för medarbetares personliga nytta eller till nytta för 
någon annan än BLS Industries. Stöld, bedrägeri och annat 
missbruk av tillgångar som tillhör BLS Industries eller en 
medarbetare är strängt förbjudet.

Arbetsmiljö

En säker, hälsosam och motiverande arbetsmiljö är ett prioriterat 
område i vår verksamhet. Ingen medarbetare ska riskera fysisk 
eller psykisk skada eller ohälsa på sin arbetsplats. Alla har i 
det dagliga arbetet ett personligt ansvar för vår gemensamma 
arbetsmiljö, hälsa och säkerhet och att känna till lagstadgade krav 
och andra juridiska frågor som rör de egna arbetsuppgifterna.
Affärsresultaten får aldrig prioriteras på bekostnad av säkerheten.

Risker och skyddsåtgärder

Vi arbetar på ett säkert sätt och följer alla föreskrifter. Alla 
berörda samarbetar och strävar efter kontinuerlig förbättring för 
att förhindra alla typer av skador. I vårt dagliga arbete hjälps vi åt 
att förhindra osäkra och/eller ohälsosamma situationer.
I situationer som kan var osäkra för oss själva eller andra avbryter 
vi omedelbart arbetet till dess säkerheten kan garanteras. 
I situationer som kräver det, använder vi alltid personlig 
skyddsutrustning och verktyg. Våra maskiner och annan 
utrustning är korrekt underhållna och säkra så att risken för 
skador och ohälsa minimeras.

Diskriminering

BLS Industries utgångspunkt är att alla människor har lika värde. 
Vi respekterar personlig integritet och rättigheter hos varje 
människa vi kommer i kontakt med i vårt arbete.

Vi ser mångfald som en resurs. Alla medarbetare och arbets-

Etiska riktlinjer
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sökande har lika möjligheter till anställning och befordran oavsett 
kön, civilstånd, etnisk eller nationell tillhörighet, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, ålder eller 
funktionshinder.

Hot, kränkande särbehandling och trakasserier 

Vi agerar med ömsesidig respekt mot varandra inom BLS 
Industries. Vi tillåter inte att någon utsätts för någon form av 
trakasserier, diskriminering, kränkande särbehandling, hot eller 
annat oacceptabelt beteende. Detta omfattar alla handlingar där 
en annan persons integritet angrips fysiskt, verbalt eller icke-
verbalt.

Affärsetiska metoder

BLS Industries alla affärsaktiviteter ska bedrivas i enlighet med 
god affärssed. För att våra affärer ska bli så framgångsrika 
som möjligt bygger vi våra affärsbeslut på objektiva kriterier, 
professionalitet och hög integritet.

Våra kundrelationer grundar sig på sunda affärs- och marknads-
föringsmetoder. Våra tjänster och produkter ska kännetecknas av 
ett högt kundvärde.

Rättvis konkurrens

Vi anser att en effektiv och rättvis konkurrens är viktig för en 
fungerande marknad. Därför har vi inte onödigt samröre med 
konkurrenter. Om det ändå sker ska det alltid organiseras så att vi 
kan garantera att konkurrensreglerna efterlevs.

Vi får inte genomföra aktiviteter som hindrar, begränsar eller 
eliminerar en rättvis konkurrenssituation.

Gåvor och representation

All representation ska ske i enlighet med våra riktlinjer. I kontakter 
med kunder, affärspartners, myndigheter eller andra intressenter 
får förmåner bara ges eller tas emot om det inte på något sätt 
inverkar på beslutsprocessen eller innebär att andra parter kan 
komma att betrakta det som ett försök till påverkan.

Vårt sponsringsarbete ska ske på affärsetiska grunder genom 
samarbeten där motprestation krävs.

Som representanter för BLS Industries tillämpar vi 
försiktighetsprincipen när det gäller representation, inbjudningar 
och gåvor. Gåvor och gästfrihet får därför aldrig representera 
annat än ett ringa kommersiellt värde. Vi accepterar 
aldrig kontanter, ”kick backs”, varor/tjänster/leveranser 
för privat ändamål, lån eller deltagande i tillställningar där 
samarbetspartnern inte medverkar. Närmare bestämmelser om 
representation följer av vår representationspolicy.

Korruption och intressekonflikter

Vi upprätthåller en hög etisk standard och accepterar inte någon 
form av korruption. Vi följer Institutet mot mutors ”Kod om gåvor, 

belöningar och andra förmåner i näringslivet” (http://www.
institutetmotmutor.se/skrifter/naringslivskoden/). Ingen får 
missbruka sin ställning eller på annat sätt försöka skaffa 
sig själv eller andra fördelar eller vinning genom mutor, 
bedrägeri, förmåner eller genom annat agerande. Vi motsätter 
oss alla försök till olämplig påverkan av våra chefer och 
medarbetare och vi avstår från handlingar som kan uppfattas 
som försök till otillbörlig påverkan. Intressekonflikter ska 
rapporteras och undvikas.

Vi är medvetna om vår lojalitet mot BLS Industries, undviker 
intressekonflikter och sätter alltid BLS Industries intressen i 
första rummet. Vi gör inte investeringar eller har engagemang 
och bisysslor i företag som är kunder, leverantörer eller 
affärspartners till BLS Industries och som kan innebära en 
lojalitetskonflikt med BLS Industries. Vi får inte, vare sig 
för egen eller närståendes räkning, använda information, 
egendom eller arbetsposition för personlig vinning.

Penningtvätt

Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet 
omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. BLS 
Industries och dess anställda ska inte medverka till en 
transaktion med kännedom eller misstanke om att den har 
eller kan ha kopplingar till brottslighet eller terrorism, eller 
kan ha kopplingar till brottslighet. Inte heller på annat sätt får 
medverkan till pengatvätt ske.

Efterlevnad

Som medarbetare har vi ett personligt ansvar att tillämpa 
våra etiska riktlinjer. Det är många olika slags frågor som 
uppkommer i det dagliga arbetet. En del kan man svara på 
själv, andra kräver diskussion. Var medveten om att det som 
inte är förbjudet ändå kan vara olämpligt. Vid tveksamheter, 
överväg om beslutet stämmer med våra etiska riktlinjer, 
om det är etiskt och juridiskt riktigt och om det återspeglas 
positivt på BLS Industries och för egen del. Vid osäkerhet, 
rådfråga närmaste chef.

Det är allas ansvar att skapa en atmosfär där man känner sig 
trygg att ta upp dilemman och problem man kan ställas inför i 
det dagliga arbetet.

Handlingar som bryter mot våra etiska riktlinjer kan leda till 
disciplinära (inklusive påföljder som kan leda till att vi måste 
överväga anställningen/samarbetet) eller rättsliga åtgärder.
Det är viktigt för oss att handlingar som bryter mot våra etiska 
riktlinjer eller andra bestämmelser upptäcks så tidigt som 
möjligt. Överträdelser och misstankar om överträdelser ska 
därför rapporteras omedelbart. Genom att snabbt hantera 
problem som uppstår kan vi minska risken för negativa 
effekter som felaktig agerande kan medföra.

För rapportering av överträdelse eller misstanke om 
överträdelse finns alltid möjlighet att utnyttja vårt 
whistleblowersystem.



22

UPPFÖRANDEKOD FÖR 
LEVERANTÖRER

UPPLYSNING

Långsiktiga, miljömässigt och socialt hållbara affärsrelationer

Att bedriva affärsverksamhet med högt ställda etiska krav och 
integritet är viktigt för BLS Industries. Därför har vi implementerat 
en uppförandekod för att tydliggöra de krav och förväntningar 
som vi ställer på de leverantörer som vi har affärsförbindelser och 
samarbetar med. 

Genom uppförandekoden vill BLS förmedla sin avsikt att enbart 
bedriva samarbete med leverantörer som bedriver verksamhet på 
ett sunt och ansvarsfullt sätt ur ett etiskt, socialt och miljömässigt 
hänseende samt med avseende på arbetsförhållanden. 

BLS Uppförandekod för leverantörer bygger på FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s (Internationella 
arbetsorganisationens) deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter.

Mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter på 
arbetsplatsen

BLS förutsätter och kräver att våra leverantörer i enlighet med 
principerna nedan bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt 
sätt som inte kränker de mänskliga rättigheterna samt vidtar 
alla rimliga åtgärder för att åtgärdariskfaktorer som hotar de 
mänskliga rättigheterna i sina leveranskedjor och i alla delar av 
sin egen verksamhet. 

Tvångsarbete

Tvångsarbete, slaveri och andra former av ofrivilligt eller oavlönat 
arbete får inte förekomma hos BLS leverantörer. Leverantörerna 
skall garantera att allt arbete utförs frivilligt i utbyte mot 
lagstadgad ersättning.

Barnarbete

Leverantörerna får under inga som helst omständigheter använda 
sig av arbetskraft som är yngre än den tillämpliga lagstadgade 
minimiåldern för arbete i detland där leverantören utför arbete 
åt BLS. Om lagstadgad lägsta ålder inte är definierad, skall lägsta 
ålder för anställning vara 15 år.

Diskriminering

Alla anställda hos leverantören skall behandlas lika och med 
respekt oavsett etnicitet, hudfärg, nationellt ursprung, kön, 
könsidentitet, sexuell läggning, religion eller funktionshinder.

Föreningsfrihet och frihet att teckna kollektivavtal

Leverantörerna skall respektera de anställdas rätt att ansluta sig 
till eller avstå från att ansluta sig till valfri fackförening och att få 
förhandla kollektivt.

Löner och förmåner

Leverantörerna får inte betala lägre lön än den minimilön 
som föreskrivs i tillämpliga lagar och bestämmelser. Om 
en sådan minimilön inte finns angiven i lokal lagstiftning 
skall leverantörengrunda ersättningen på marknadsmässig 
genomsnittslön för arbetsuppgiften i fråga.

Arbetstid

Leverantörerna skall följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser 
beträffande arbetstid, övertid, inklusive högsta tillåtna arbetstid 
och rätten till raster.

Hälsa och säkerhet

Leverantörerna skall tillhandahålla säkra och sunda arbets-
förhållanden och arbetsmiljöer för sina anställda. Standarder för 
hälsa, säkerhet och arbetsplats måste minst uppfylla samtliga 
lagstadgade krav eller motsvarande bestämmelser.

Miljö och hållbarhet

Leverantörerna skall följa all lokal och nationell miljölagstiftning 
och bedriva ett kontinuerligt miljöskyddsarbete exempelvis 
genom implementering av miljöförbättringsprogram eller 
åtgärdsplaner som tar hänsyn till produktens hela livscykel. 
Leverantörer som är ISO 14000-certifierade skall ha fördel i en 
likvärdig leverantörsbedömning. BLS ställer krav på att våra 
leverantörer har utformat och lever upp till sin hållbarhetsplan. 

Etiska krav på affärspartners
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Rapportering

Leverantörerna skall korrekt och i god tid rapportera sådan 
information som BLS rimligtvis behöver för att kunna följa alla 
tillämpliga lagar och bestämmelser som krävs av relevanta 
offentliga myndighetsorgan, institutioner eller organisationer. 

Skydd av information och datasekretess

Leverantörerna skall följa alla relevanta lagar och bestämmelser 
gällande integritet, äganderättsskyddad information, konfidentiell 
information eller konfidentiella personuppgifter.

Informationen skall endast delas med behöriga personer samt 
lagras på ett korrekt och säkert sätt. Leverantörer som har tillgång 
till sådan information skall alltid rådgöra med BLS om de har 
frågor angående lämplig användning av sådan information.

Tillämpning och uppföljning 

Leverantörerna skall vidta lämpliga åtgärder för att innehållet 
i uppförandekoden förmedlas vidare till och tillämpas 
av de anställda, leverantöreroch andra berörda parter i 
leveranskedjan. Med fördel kan leverantören utforma en egen 
uppförandekod som minst uppfyller kravställningen från BLS.

Årligen bedöms leverantörens efterlevnad av BLS kravställning 
i samband med att BLS utför sin leverantörsutvärdering. Vid 
misstanke om att leverantören inte uppfyller kravställningarna 
kan BLS utföra en kontrollpå plats hos leverantören. BLS 
förbehåller sig därför rätten att utförade kontroller som kan 
anses nödvändiga för att säkerställa att kravställningarna 
efterlevs inom hela leveranskedjan.
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