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INTRODUKTION

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

Gällande verksamhetsåret 2021

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 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

BLS-familjen består idag av fyra fina och lika starka varumärken; 
Trio Perfekta, Jafo, Purus och Unidrain. På samma sätt som vi 
arbetar här, är alla lika viktiga för varandra, så är inget varumärke 
viktigare än något annat. Våra starka varumärken är just starka 
för att det är vi själva som bär dem. Varumärken byggs och stärks 
i mötet mellan människor. Det handlar helt enkelt om att vi, var 
och en med stolthet ser på vår verksamhet, att vi sen med stolthet 
på olika sätt berättar för våra kunder, för våra vänner, för alla vi 
möter. Genom att göra det, bygger vi vår egen trygghet, vår egen 
långsiktighet och vår egen framtid. För det har vi alla var och en 
ett lika stort ansvar. Jag vill att vi hjälps åt med det ansvaret.

I den framtid och den vision jag ser framför mig, kommer BLS-
familjen att växa, våra varumärken som redan finns i familjen 
kommer vart och ett att växa. Vi kommer säkert att förvärva 
bolag, men just nu har vi inget förvärv på gång, utan vi ska först 
stanna upp och vara lite nöjda, nöjda över allas engagemang 
och allas ansvar, nöjda att ha tagit oss igenom en Coronaperiod 
bättre än kanske någon annan. I den framtiden, och för att nå den 
framtiden, är just ni viktiga. Tack för att ni ger mig mod att skapa 
denna framtid tillsammans med er. Något säger mig att det här 
kommer att blir 30 riktigt fina år framöver!

Bästa medarbetare, kunder och samarbetspartners:

Här får ni ta del av de ord som jag delade med mig av till BLS-familjen 
i början av sommaren under det gångna året. Då hade vi lyckats ta 
oss igenom det mesta av pandemin, vi genomförde ett generations- 
skifte och tog ett nytt kliv mot framtiden tillsammans! 

Jag minns väl somrarna när jag var liten. Kanske gör alla barn det? 
Kanske är det våra minnen som skapar vår historia? Jag ska gå 
längre tillbaka i historian. Min – och därmed vår gemensamma 
historia – började med Mäster Sven, hammarsmed och bonde 
i Norra Hammar, strax utanför Jönköping. Min farfars farfar, 
Wilhelm Spånberg, grundade sedan i mitten av 1800-talet Norra 
Hammars bruk. Två generationer senare flyttade min farfar Bengt 
till Skåne för att fortsätta traditionen av svensk industri i det 
gjuteri som hette Sjöbo Bruk. 

I mitten av 50-talet lyckades farfars affärspartner Harry Karlsson 
lösa svårigheten med anslutning från badrum till avlopp. 
Lösningen patenterades och fick namnet Purus, ett namn som 
på latin betyder ren. Med det patentet som grund, drev och 
utvecklade min farfar Sjöbo Bruk i drygt 30 år. Många är ni som 
har arbetat med min pappa Lasse. Ni som har gjort det, och ni 
som har mött honom, vet att för honom har ingen varit förmer än 
någon annan. 

VD HAR ORDET

Någon har sagt att begreppet jordnära är just det begrepp som 
utmärker Lasse, och det är just precis så jag känner, att jag har 
fått växa upp jordnära. Och det är tack vare honom och hans 
långsiktiga och jordnära sätt att utveckla företaget på, som vi nu 
står här tillsammans i det som utgör BLS. 

Jag är stolt över min pappa. Det kanske låter lite familjärt, men 
då får det väl göra det, för det är jag – stolt. Stolt att också för 
drygt två månader sedan, ha fått tagit över det fulla ägandeskapet 
efter min pappa Lasse. Lasse, som liksom sin pappa, drev och 
utvecklade detta bolag i drygt 30 år. Och här har ni nu mig, i 30 
år till, minst! Se det som ett löfte, ett löfte om långsiktighet i en 
fortsatt svensk och nordisk verksamhet, ett löfte om trygghet i ditt 
arbete i den lokala etableringen på alla de orter vi finns och där 
vi verkar tillsammans. Ett löfte om att fortsätta att utvecklas som 
ett bolag och hjälpas åt att utveckla varandra. Ett löfte om att inga 
utomstående ägare kommer in och avgör vår framtid. Den ska vi 
avgöra själva. Det är jag också stolt över.

Vi som arbetar här har i och för sig olika roller och olika 
arbetsuppgifter, men ingen roll och ingen arbetsuppgift är 
viktigare än någon annan inom BLS-koncernen. Jag vill att vi är 
modiga och hjälper varandra med att känna så och agera just så. 
Om du möter någon som känner sig mindre viktig, eller någon 
som ser sig som förmer än andra, så vill jag att du visar ditt mod 
genom att hjälpa den personen att känna och agera så som vi ska 
inom BLS-familjen. Att uppskatta allas vårt lika värde. R E B E C K A  S P Å N B E R G

vd

– Tack för ännu ett år kantat av engagemang,  
mod och ansvar! 
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Från verksamhetsåret 2021

KONCERNGEMENSAMMA 
AKTIVITETER

VIKTIGA HÄNDELSER

Efter åtta år med ERP-systemet 
AX2012 beslutade BLS lednings-
grupp hösten 2020 att det var 
dags att uppgradera till en 
modernare version. Då cirka 
200 personer arbetade med och hade erfarenhet av Microsofts 
plattform, som genom åren bytt namn från AX2009/AX2012 till 
D365FO, enades man från början om att något väsensskilt system 
inte var aktuellt.

Beslut fattades att de flesta processer skulle bibehållas och 
’flyttas’ över till den nya versionen. De processer som skulle ses 
över var till stora delar kopplade till produktion och lager i Ystad, 
där ett rejält steg i digitaliseringsresan togs genom införandet 
av modulen WMS (Warehouse Management System) i D365FO 
samt produktions rapportering digitalt direkt i systemet. Den nya 
versionen är tekniskt på en helt ny plattform. Där vi tidigare hade 
lokala servrar (’on-prem’) har nu istället Microsoft hand om all 
drift in en ’Cloud’-lösning. 

Uppgraderingen drevs i projektform med deltagare från hela 
verksamheten plus ett antal konsulter som stöd. Den första delen 
av projektet gick ut på att konsulterna ihop med BLS IT-team 
satte upp ett testbolag i den nya miljön där flertalet processer 
kunde köras. Kick-offen för projektet började med att den nya 
miljön var på plats och alla projektdeltagare kunde testköra sina 
respektive processer. Projektet fortsatte sedan med uppsättning 
av de nya processerna i Ystad, nya integrationer till kringliggande 
system, tester, dokumentation och utbildningar. Som en del av 
uppstarten flyttades och migrerades grunddata i form av artiklar, 
leverantörer, kunder, etc. samt lagersaldo och öppna balanser 
över från den gamla till den nya miljön.

Enligt plan gick alla bolag utom Trio Perfekta samt några av våra 
fastighetsbolag igång med den nya versionen den 1 maj 2021. 
Uppstarten för säljbolagen, produktionen i Smålandsstenar och 
ekonomi gick mycket bra. De nya processerna i Ystad tog lite tid 
att få på plats så att de fungerade så som vi önskade. Den nya 
plattformen med sin nya teknik och funktionalitet har gett våra 
bolag en bra ny grund för vidare utveckling av verksamheten med 
tillhörande systemstöd.

Den 1 maj 2021 bildades ett nytt bolag i BLS-koncernen. Namnet 
på det nya bolaget är BLS Supply AB, vilket omfattar produktion 
och centrallager. Detta nya bolag är ett renodlat produktions- och 
logistikbolag och omfattar inte några centrala koncernfunktioner 
som numera är fokuserade i BLS Industries AB. 

I BLS Supply AB arbetar ett 60-tal medarbetare i formsprutning, 
extrudering, montering, centrallager och olika supportfunktioner. 
Vid vissa av processerna tillämpas skiftgång för ökad kapacitet 
och flexibilitet.

NYTT BOLAG FÖR PRODUKTION OCH CENTRALLAGERUPPGRADERING TILL NYTT AFFÄRSSYSTEM

Bilden till höger: 
Även badrum med våtrums-
matta i vinyl kan få en snygg 
designgolvbrunn. Här syns en 
installation av Purus Line i  
duschutrymmet i ett  
crossfit-center i Ystad som  
renoverades klart under året.

Bilden nedan:  
Närbild på ett mattsvart 
blandarfäste från Trio Perfekta 
som utvecklats och designats 
under 2021 utifrån kraven i 
de nya branschreglerna från 
Säker Vatten för lansering 
under våren 2022.

BLS Norge kommer att flytta något närmare Olso när de nya 
faciliteterna beräknas stå inflyttningsklara sommaren 2022.

Tomten finns på den fina adressen Handverksveien i Langhaus, 
en dryg halvtimmes bilfärd söder om centrala Oslo. Langhaus 
ligger i sin tur strax norr om Ski, där nuvarande kontor är beläget. 

Byggarbetsplatsen har kunnat följas med webbkamera. Nedan 
syns en vy från augusti 2021, där vi ser grunden till den nya 
garagebyggnaden ta form. Underst, en renderad bild på hur 
fastigheten ska se ut när den står klar.

NY FASTIGHET UNDER UTVECKLING FÖR BLS I NORGE

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya branschregler för många 
av Trio Perfektas produkter. Beslutet om förändringen, som 
initierades av Säker Vatten, GVK och BKR, togs väldigt hastigt. 
Många marknadsaktörer var helt oförberedda på en sådan snabb 
och omvälvande förändring.

För Trios del har det inneburit ett intensivt arbete det senaste 
året för att klara av utmaningen. Utvecklingsavdelningen har 
ritat om ca 70 olika produkter med alla dess komponenter. Nya 
leverantörer har testats och valts ut. Alla avdelningar har jobbat 
hårt för att kunna erbjuda färdiga produkter till årsskiftet. För 
en så pass liten organisation som Trios, förstår ni kanske vilken 
prestation det inneburit!

ANPASSAT SORTIMENT EFTER NYA BRANSCHREGLER

I samband med omställningen togs ett strategiskt 
beslut om att välja tillverkning i blyfritt material. Vi 
spår att det ger oss en konkurrensfördel att kunna 
erbjuda vår sortimentsvidd i blyfritt material. De 
nya produkterna har rönt stor uppmärksamhet på 
marknaden och vi ser goda utsikter för tillväxt.
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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 
uppdrag i BLS, Sibbhultsverken 
Group AB, SR Intelligence AB 
och Klippan Safety AB.

HÅKAN LENNARTSSON
Styrelseledamot

VD

BLS Supply
Prod. & lager Ystad

BL Stainless 
Prod. Smålandsstenar CFO

Purus Danmark

Purus UK
HR

Ekonomi

IT

Unidrain Finland

Unidrain Danmark

Unidrain Norge

Export

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 som ökat i omsättning runt 30 gånger!  
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

MODERBOLAGET 
BLS INDUSTRIES

PURUS UNIDRAIN JAFO TRIO PERFEKTA

Purus AB

Export

Purus Norge

Försäljning Sverige



12 13

LEEDS

2021 +3,5%

SKI

2021 +19,9%

GLOSTRUP
YSTAD

2021 +2,8%

PORVOO

2021 +10,8%

LÖNSBODA 2021 +16,4%

MARKNADS- 
UTVECKLING

Nyckeltalen som anges i procentenheter relaterar till varje försäljningsbolags förändring i omsättning år 2021 jämfört med föregående år. Några kommentarer 

till utvecklingen: Pandemin stimulerade fortsatt renoveringsintresset. Jafo AB har även i år fortsatt öka sin försäljning av framförallt Unidrain-produkter. Trio 

Perfekta AB har ökat sin försäljning av såväl kopparrör, golvbrunnar som sin legotillverkning. BLS Norge AS ökning kommer framförallt från ökad försäljning 

av Purus-produkter. De har även börjat sälja Trio-produkter i Norge. Unidrain OY har ökat sin försäljning av Unidrain-designgolvbrunnar.

SMÅLANDSSTENAR

LUND

2021 +12,7%
2021 -2,2%

BLS MARKNADER

2021 +11,3%



14 15

7.2 Öka andelen energi i världen 

Den elenergi som används inom koncernen 
kommer från förnyelsebara källor som sol, vind 
eller vatten till 100%. Detta var en målsättning 
för 2021 som vi lyckats uppnå.

Mängden producerad solenergi från panelerna 
på vårt kontor i Danmark blev 34 MWh, 
vilket var mer än förbrukningen på 31 MWh. 
Vi hade således ett positivt överskott på 3 MWh och därmed 
självförsörjande på elenergi vid denna fastighet.

Liksom föregående år, har vi under 2021 använt fjärrvärme för 
att värma upp lokalerna i Ystad och Glostrup, vilket vi ser som 
positivt.

7.3 Dubbla ökningen av energieffektivitet 

Den totala förbrukningen i absoluta tal av 
elenergi har varit högre jämfört med året innan, 
samtidigt har vi haft mer att göra, vilket gör 
att även antalet arbetade timmar har ökat. 
Detta innebär att vi har använt energin på ett 
effektivare sätt. Utfallet för 2021 landade på 
17,47 kWh/h.

Vi har ökat andelen LED-armaturer inom koncernen, men inte 
helt i den takt vi hade planerat före årets start. Dock har vi 
ökat andelen från knappa 25% till 36% under 2021. Den största 
förändringen har skett i Smålandsstenar, där cirka hälften av 
armaturerna är utbytta till LED.

Andelen laddhybrider och rena elbilar inom vår tjänstebilsflotta 
har ökar något under året. Dessa två typer av bilar står nu för 18% 
av totala antalet bilar, där Ski har kommit längst i omställningen.

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i  
konsumtion och produktion 

Mängden brännbart avfall har i absoluta tal 
minskat något under året. Jämför vi sedan 
med antalet arbetade timmar, blev vårt 
jämförelsetal 0,23 kg/h, vilket är lägre än 2020. 
Den stora mängden brännbart avfall genereras 
i Ystad, där vi under slutet av 2021 inledde ett 
samarbeta med Carl F som kommer att återvinna en del av de 
kasserade plastprodukter som tidigare hamnade i brännbart. 
Resultatet av den nya avfallshanteringen kommer att synas 2022.

De kemikalier som används inom vår tillverkning och som har en 
klassificering som hälsoskadliga, brandfarliga eller miljöfarliga har 
minskat. Under 2021 hade vi sammanlagt 218 st kemikalier med 
någon av dessa klassificeringar vilket är lägre än året innan.

Tyvärr har vattenförbrukningen under året ökat jämfört med 
2020. Det är framför allt i Lönsboda som volymen blivit högre 
mycket beroende på en ökad produktion. De aktiviteter som 
genomförts har inte räckt till för att kompensera för den ökade 
produktionen. Totalt hamnade volymen på 11 100 m3.

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 2021 Ystad där antalet 
personer från Samhall ökat med 10 st men även 
i Smålandsstenar var det 2 personer mer från 
Samhall jämfört med året före.

Även under 2021 har drygt hälften av våra anställda genomfört 
någon form av vidareutbildning eller repetition. Mycket av 
utbildningen har varit kopplat till vårt nya affärssystem som 
driftsattes under 2021 i de flesta bolagen.

Könsfördelningen i koncernen ligger i stort sett på samma nivå 
som 2020. Fördelningen för 2021 är 30,7% kvinnor. Fortfarande 
är det i Lönsboda där den jämnaste könsfördelningen finns med 
48,6% kvinnor.

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 2021 men vi har haft några praktikanter från en 
gymnasieskola i Ystad som jobbat med sitt examensarbete hos 
oss. Personal från Lönsboda och Glostrup har även besökt ett 30-
tal skolor under året för att prata om våra produkter.

Under året har 48 stycken ungdomar genomfört vår egen 
utbildning som Ski anordnar i Norge. Detta är något som pågått 
under ett flertal år och är mycket uppskattat.

VÅRT  
HÅLLBARHETSARBETE

BLS koncernen tog under 2020 beslutet att vi skulle arbeta aktivt med hållbarhet 
och då med Agenda 2030 som bas. Av de 17 olika målområdena sorterade vi 
fram 7 ”Hållbar energi för alla” och 8 ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt” som de områden vi ville fokusera på. Dessa två målområden bröts sedan 
ned i sammanlagt fem stycken delmål. Det årliga utfallet som redovisas i denna 
hållbarhetsrapport är en sammanställning av alla ingående bolag i koncernen, från 
de minsta med några få anställda till det största med ett 80-tal medarbetare.

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

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
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Under 2021 lyckades vi uppnå vårt mål med att all använd elektricitet 
ska komma från förnybara källor, då enbart 2 av totalt 5 889 MWh 
kom från icke-förnyelsebara elenergikällor.

Andel förnyelsebar elenergi: 100% (mål 100%, 2021) Produktion av egen el: 34 MWh (mål 100 MWh, 2025)

Förnyelsebar elenergi  
100%

Andel tillförd el  
66 %

Andel egenproducerad el
34 %

BLS INDUSTRIES

Nyckeltal i hållbarhetsarbetet

MÅLKORT INOM  
UTVALDA OMRÅDEN

7.3 DUBBLA ÖKNINGEN AV ENERGIEFFEKTIVITET

7.2 ÖKA ANDELEN ENERGI I VÄRLDEN 

UTVECKLING

17,47kWh/h 18,3%

Detta nyckeltal är baserat på 
sammanlagd använd elenergi i våra 
fabriker, vilken under år 2021 uppgick till  
5 889 MWh, som därefter fördelas på 
totalt antal arbetade timmar i fabrikerna, 
vilket var 325 417 h.

Mål: 17,40 kWh/h, 2022

Koncernens fordonsflotta, primärt 
tjänste- och transportbilar, uppgick till 
totalt 71 stycken år 2021. Utav dessa var 
7 stycken elbilar och 6 st laddhybrider, 
medan övriga var bilar med bensin- eller 
diselmotorer. 

Mål: mål 22%, 2022

ENERGI- 
EFFEKTIVISERING 

ANDEL EL-  
/LADDHYBRIDER

36,0%

Vid alla BLS anläggningar är totala 2 642 
stycken belysningsarmaturer i bruk. Av 
dessa var 951 stycken LED, Light Emitting 
Diode, vars högintensiva lysdioder är mer 
miljövänliga och prisvärda jämfört med 
äldre ljuskällors glödtrådar.

Mål: 65,0%, 2022

ANDEL LED- 
ARMATURER

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

0,23kg/h 79st

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 74 190 kg, fördelat på antal 
arbetade timmar i fabrikerna, vilket uppgick till 
325 417 h.

Mål: 0,21kg/h, 2022

På alla våra enheter sorterar vi avfallet i olika fraktioner 
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: 82 st, 2022

BRÄNNBART AVFALLS-
AVFALL FRAKTIONER

218st 11 123m3

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 
istället för mängd. Vår definition av målet är 
att följa de som klassas som brandfarliga, 
miljöfarliga eller hälsoskadliga (eller värre).

Mål: 210 st, 2022

Vatten används på alla enheter. Fabrikerna 
står för den största andelen, både för sanitärt 
bruk och i tillverkningsprocesserna som 
kyl- och sköljmedel. Vi arbetar på att minska 
förbrukningen genom att underhålla våra 
processer, så att det vatten som används kan 
utnyttjas under längre tid innan byte måste 
ske. Vi har inte uppnått målet, dels på grund av 
ökad produktion, dels för att de aktiviteter vi 
jobbat med inte har fått avsedd effekt.

Mål: 10 000 m3, 2022

FARLIGA VATTEN-
KEMIKALIER FÖRBRUKNING

63st 30,7%

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. 

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

248st

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

UTBILDADE
UNGDOMAR

pausade under 2021 på grund av pandemin. 
Vår norska enhet lyckades däremot genomföra 
en del träffar. 

Mål: inget specificerat
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Produktion av förkormade kopparrör i 
Lönsboda hos Trio Perfekta.

Nedre fotot

Produktionen i Smålandsstenar flyttar 
om för att göra plats till ett omstruktur-
erat sortiment av rostfria avrinningssys-
tem från paketlösningar till ett mer 
anpassningsbart och modulärt.

Övre fotot

LÄTTARE, GRÖNARE OCH BILLIGARE

MuCell®

För våra tre producerande enheter har vi en 
gemensam laglista som regelbundet gås igenom 
så att vi följer de olika lagar och förordningar 
som berör våra verksamheter. Denna laglista 
uppdateras med hjälp av Spineweb så att vi 
alltid har tillgång till den senaste utgåvan av 
de olika lagarna, förordningarna och de lokala 
bestämmelserna. Under 2021 har vi varken brutit 
mot någon lag i miljölagstiftningen eller någon 
lokal bestämmelse.

Certifiering innebär bestyrkande från en 
oberoende certifierad person att vi uppfyller 
gällande krav i standarden. Praktiskt innebar 
detta att vi under 3 dagar i vecka 12, 2021, 
fick genomfört 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. 

LAGSTIFTNING REVISION

Gällande regelverk Certifiering av ledningssystem

Effektivare resursutnyttjande har 
stora miljövinningar. MuCell® är en 
anmärkningsvärd sådan, eftersom 
tekniken både förmår att reducera 
materialåtgången och samtidigt ge 
mer robusta produkter! 

 Patrik Bergström, Kvalitets- och Miljöchef

MuCell®-teknologin är en patenterad 
process som skapar "mikrobubblor" i 
kärnan av plastextruderingar genom att 
injicera gas i den smälta massan under 
tillverkningen. Delar som produceras 
med tekniken blir både lättare, grönare 
och billigare än traditionellt tillverkade 
motsvarigheter, men med samma 
prestanda som en solid produkt!

ENERGI- 
EFFEKTIVISERING

Under 2020 införskaffades en formsprutningsmaskin som var anpassad för att 
använda en ny teknologi kallad MuCell. Denna teknologi innebär att koldioxid 
eller kvävgas sprutas in i den uppvärmda plastmassan och bildar ett slags 
skum, som illustrerat i förstoring nedan. När detta skum sedan pressas in i 
formrummet fyller det enklare ut formen och kräver därmed lägre låskraft i 
formsprutningsmaskinen jämfört med konventionell teknik.

Fördelarna med MuCell är förutom att mindre maskiner kan användas är 
att materialåtgången blir lägre, cykeltider kan minskas, vi får förbättrad 
dimensionsstabilitet, färre partier med ”sjunkning” i materialet och lägre energi-
användning för att producera en detalj. En MuCell-extruderad del eller produkt 
använder vanligtvis 15–20 % mindre material.

Den färdiga produkten ser likadan ut som vid konventionell teknik, men de små 
bubblorna gör att ytan blir melerad, vilket syns tydligare ju mörkare produkten är.

Under 2021 genomförde vi en utbildning för alla våra operatörer på 
formsprutningsavdelningen så att de nu har kunskapen att använda MuCell-
teknologin i den anpassade formsprutningsmaskinen. 

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. 

ISO 14001

Miljöledningsstandard

MILJÖ- 
LEDNING

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 möjliga 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.

MILJÖARBETET

Koncerngemensamma riktlinjer

UTVECKLING
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