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ALL FAKTA I DENNA RAPPORT HAR GRANSKATS AV ARLA PLASTS INTERNA REVISOR.



Arla Plast grundades för mer än 50 år sedan och vi 
har sedan dess utvecklat en framgångsrik verksam-
het. Idag är vi en ledande internationell aktör inom 
vår bransch. Sedan bolaget grundades 1969 har vi 
varje år visat lönsamhet och också haft en stadig 
organisk tillväxt. Idag omsätter Arla Plast 885 MSEK 
och har tillverkning i Borensberg, Sverige samt i  
Kadan och Pehlrimov i Tjeckien. En lönsam verksamhet 
ger inte bara avkastning till ägare, den skapar också 
arbetstillfällen och möjliggör investeringar. Där vi har 
produktion är vi en viktig aktör i det lokala samhället. 
I syfte att säkerställa fortsatt lönsam tillväxt och för 
att stötta strategin för hållbarhet har vi antagit såväl 
finansiella mål som hållbarhetsmål.

Plast i sig har fått en negativ klang till följd av att det 
är en av de vanligaste källorna till nedskräpning. När 
plast hamnar i naturen orsakar det stora problem för 
djur, människor och miljö. I våra hav flyter mer än 
150 miljoner ton plast vilket är ett av de största hoten 
mot den biologiska mångfalden i haven. Grundpro-
blemet här är inte plasten som sådan utan mer en 
fråga om attityd och vanor samt till fungerande 
sophantering, sortering, materialåtervinning och 
energiåtervinning, vilket saknas eller är bristfälligt på 
många håll i världen. Denna negativa attityd sporrar 
oss givetvis ytterligare att på ett ansvarsfullt sätt 
hantera vår roll som plastproducent. Även om vi inte 
producerar plast som i första hand används på ett 
sätt som orsakar nedskräpning i miljön är det viktigt 
att vi hanterar våra produkter och vår produktion på 
ett ansvarsfullt sätt. Vi strävar efter att minska 
miljöpåverkan från våra processer, hur vi kan återvinna 
material och hur vi genom innovation kan bidra till 
fossilfria material. 

Arla Plast har idag en bred portfölj av extruderade 
skivor i tekniska plastmaterial.  

I dessa tillämpningar har plasten många fördelar 
jämfört med alternativa material. Detta glöms ofta 
bort i debatten där man inte gör någon skillnad på 
plast och plast. För att få en rättvisande bild behöver 
man se på produktens totala miljöpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv. 

Sammanfattningsvis är det viktigt för oss att bedriva 
vår affärsverksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt 
sätt, att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och 
skapa värde, både finansiellt och operationellt.  
Hållbart affärsvärde uppnås genom att vi arbetar 
enligt vårt hållbarhetsramverk och våra mål. Vår  
inställning till hållbarhet är att denna typ av frågor 
ska hanteras integrerat i verksamheten och vara en 
del av såväl den dagliga operativa verksamheten som 
en del i våra strategiska processer. 

Inom Arla Plast ska vi därför tänka hållbart oavsett 
om det rör sig om att släcka lampor på kontoret, 
söka likabehandling vid rekrytering, sänka energi 
intensiteten i produktionen eller att hålla en hög etik 
när vi gör affärer. Hållbarhetsaspekter är och skall  
alltid vara en del av vår kultur och våra värderingar.

Hållbarhet  
   en del av vår kultur

K O N C E R N C H E F E N S  K O M M E N T A R

HENRIK HÅK ANSSON, VD OCH KONCERNCHEF
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Arla Plast grundades 1969 av Arne Larsson i Borensberg 
i Sverige. Sedan dess har Arla Plast utvecklats från att 
vara en lokal producent och leverantör av extruderade 
plastskivor till ett internationellt bolag med en bred 
portfölj av högkvalitativa produkter inom extruderade 
plastskivor. 

Extrudering är en process som används för att skapa 
objekt med bestämda tvärsnittsprofiler; plasten trycks 
genom ett munstycke med önskade tvärsektioner. 
Råvaran köps in som granulat av PC, ABS eller PETG och 
under extruderingen kan färg eller annat råmaterial  
adderas i syfte att skapa plastskivor med specifika 
egenskaper efter kundens behov. Plastskivorna har  
ett stort antal användningsområden som optiska  
produkter, resväskor, poolöverdrag, skyddsbarriärer, 
maskinskydd och fordonsrelaterade produkter. 

Det kan också noteras att PC är ett unikt material  
vilket är okrossbart och därför används för applikatio-
ner som ställer höga krav på okrossbarhet.

Kärnkompetensen inom Arla Plast är att leverera  
kundanpassade lösningar för användningsområden 
med höga krav på specifikation. Själva extruderings-
processen kan liknas vid ett hantverk och ställer höga 
krav på maskinoperatören, vilken behöver ha flera års 
erfarenhet för att bli skicklig. 

Idag har Arla Plast cirka 260 anställda och levererar  
produkter till över 45 länder globalt med fokus fram-
förallt på den europeiska marknaden. Bolaget har 14 
säljrepresentanter, såväl säljare som agenter, runt om 
i Europa. Produktionen sker vid Bolagets tre produk-
tionsanläggningar som är lokaliserade i Borensberg i 
Sverige samt i Kadan och Pelhrimov i Tjeckien.  
Företagskulturen inom Arla Plast är stark och  
kundbemötandet sker alltid utifrån Arla Plasts fyra  
hörnstenar; service, kvalitet, flexibilitet och snabbhet. 

Arla Plasts starka position i kombination med positiva 
underliggande marknadstrender har bidragit till en 
stabil positiv utveckling sedan Bolaget grundades.  
Koncernens nettoomsättning under 2020 uppgick  
till 885 MSEK med en justerad rörelsemarginal om  
12,8 procent. 
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Affären

Arne Larsson, grundare av Arla Plast

A F F Ä R E N
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Hållbarhetsramverk

H Å L L B A R H E T S R A M V E R K

För Arla Plast är hållbarhet en naturlig del av vår 
kärnverksamhet och strategi. Det bidrar till att öka vår 
långsiktiga konkurrenskraft och skapa långsiktigt värde 
för såväl Arla Plast som för våra kunder, leverantörer, 
medarbetare, ägare och andra intressenter.

Genom att vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart 
och ansvarsfullt sätt ökar även våra möjligheter till  
att leverera starka finansiella och operativa resultat.  
Hållbart affärsvärde skapar vi både genom att minska 
oönskad påverkan från företagets verksamhet och 
genom att ytterligare öka de positiva bidrag som  
fås genom att integrera hållbarhetsaspekter i  
affärsverksamheten.

Hållbarhet som konkurrensfördelar
Den globala drivkraften mot en mer hållbar utveckling 
och omställningen till en mer cirkulär och resurseffek-
tiv ekonomi medför att Arla Plasts kunder blir alltmer 
medvetna om vikten av att använda hållbara material. 
Vår kunskap och kompetens inom plastens egenskaper 
och prestanda gör att vi kan bidra med att förbättra 
resurseffektivitet och klimatprestanda ur ett livscykel-
perspektiv och genom hela värdekedjan.  

Främjar hållbar utveckling
Vi på Arla Plast arbetar för att bidra till Agenda 2030 
och till FN:s globala mål för hållbar utveckling samt till 
Sveriges klimatmål 2045. Vi har identifierat de mål som 
är mest relevanta för företagets verksamhet och där 
Arla Plast kan bidra mest. En stark finansiell ställning 
skapar förutsättning för en hållbar utveckling. En lönsam 
verksamhet ger inte bara avkastning till ägare, den 
skapar också arbetstillfällen och möjliggör investeringar. 
Arla Plast har därför antagit ett antal finansiella mål 
vilka stöttar strategin för hållbarhet. 

Intern styrning – hållbarhet
Vårt hållbarhetsarbete leds av koncernledningen och 
koordineras av kvalitetsansvarig. Utgångspunkten är  
en hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål samt hållbarhets- 
relaterade styrande dokument. Hållbarhetsarbetet 
ingår som en integrerad del av Arla Plasts verksam-
hetsstyrning inklusive affärsplan- och budgetarbetet. 
Hållbarhetsarbetet och resultatet/framstegen kom-
municeras via hållbarhetsrapporten samt genom en 
fortlöpande dialog med intressenterna.  

Arla Plasts VD presenterar regelbundet hållbarhets-
resultat till styrelsen, som granskar och följer upp 
resultaten mot företagets mål. Styrelsen är ansvarig 
för företagets hållbarhetsstrategi och policyer samt 
godkänner hållbarhetsrapporten. 

Koncernledningen säkerställer att Arla Plasts hållbar-
hetsstrategi, långsiktiga mål och policyer är i enlighet 
med företagets vision och strategi. Koncernledning-
en granskar och följer upp hållbarhetsresultatet mot 
hållbarhetsmålen, samt beslutar om prioriteringar 
avseende hållbarhetsarbetet. Detta arbete ingår som 
en integrerad del av affärsplan/budget arbetet.
Representanten från koncernledningen utser lokalt 
ansvariga för de lokala initiativen och de lokala målen. 
För varje mål ska det också finnas minst ett KPI för 
att kunna granska och följa upp resultaten av utförda 
aktiviteter. 
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S T R A T E G I

Mål och strategi för hållbarhet
I början av 2021 fastslog Arla Plast att utgå från tre  
huvudområden i sitt hållbarhetsarbete framöver. De är:

• MILJÖAVTRYCK
• SOCIAL HÅLLBARHET 
• AFFÄRSETIK

MILJÖAVTRYCK
Arla Plast ska arbeta för att minska klimatpåverkan 
från sin affärsverksamhet längs värdekedjan och ur ett 
produktlivscykelperspektiv. 

Arla Plasts strategi för att minska miljöavtrycket ska 
utgå från följande områden:

1. Effektiv materialhantering
 1. Minska generering av spill 
 2. Öka återanvändningen av spill i produktionen 
 3. Öka återanvändningen av kunders använda 
  produkter

2. Öka inköp av och användningen av förnybar energi

3. Öka och bidra till högre energieffektivitet såväl  
 egen som inköpt 

4. Hållbara produkter
 1. Hållbar och ansvarsfull innovation bland annat 
  genom fossilfria material
 2. Hållbar produktprestanda ur ett  
  livscykelperspektiv

5. Minska miljöfarligt avfall

SOCIAL HÅLLBARHET
Arla Plasts sociala ansvar ska omfatta i första hand 
medarbetare och samhället

Bra arbetsplats
Arla Plast ska säkerställa att medarbetarna är motive-
rade och engagerade. Genom att vara en öppen och 
inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot diskri-
minering, ska Arla Plast erbjuda en arbetsplats präglad 
av jämställdhet och mångfald där medarbetarna kan nå 
sin fulla potential och bidra till att utveckla en hög-
presterande organisation. Arla Plast arbetar aktivt för 
att bibehålla och stärka sin företagskultur, vilken finns 
beskriven i The Arla Plast Way. Uppförandekoden lägger 
grunden för hur de anställda ska agera och bedriva af-
färer på ett ansvarsfullt sätt, både internt och i relation 
till affärspartners. Medarbetarsamtal, medarbetar-
undersökning samt samverkan bidrar till att säkerställa 
en bra arbetsplats.

Hälsa och säker arbetsplats
Våra medarbetare ska känna sig trygga och vi verkar för 
en hälsosam arbetsmiljö. Eftersom Arla Plast har pro-
duktionsanläggningar är det viktigt att arbeta med att 
begränsa risken för arbetsplatsolyckor samt arbetsre-
laterade skador. Samtliga produktionsanläggningar har 
certifierade ledningssystem för arbetsmiljöarbetet och 
alla nyanställda utbildas i säker arbetsmiljö. 

Bidra till det lokala samhället
Arla Plast ska bidra till en positiv samhällsutveckling 
och har som ambition att vara en viktig och engagerad 
aktör i lokalsamhället. Detta görs genom en öppen 
dialog samt genom olika riktade insatser tex sponsring, 
sommarjobb mm. 

AFFÄRSETIK
Arla Plast ska bedriva verksamheten på ett etiskt och 
ansvarsfullt sätt och vara en trovärdig partner i alla 
relationer och där bolaget bedriver verksamhet. Arla 
Plasts syn på affärsetik sammanfattas i fem dokument, 
Uppförandekoden, Arla Plast Way, Insiderpolicy, Inköps-
policy samt Närståendepolicyn.

För att bidra till att upptäcka ett oetiskt eller olagligt 
agerande har Arla Plast en visselblåsarfunktion. För att 
säkerställa att Arla Plasts leverantörer följer Arla Plasts 
syn på affärsetik ska våra större leverantörer ha tagit 
del av uppförandekoden. 
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S T Y R A N D E  D O K U M E N T

VERKSAMHETSPOLICY
Styr hur Bolaget skall uppnå en god och säker arbetsmiljö och hur man ska verka för att minimera  
negativ påverkan på den yttre miljön.   

HÅLLBARHETSPOLICY OCH UPPFÖRANDEKOD INKLUSIVE ”THE ARLA PLAST WAY”
Styr Arla Plasts övergripande hållning i relation till kunder, medarbetare, leverantörer, affärsetik och  
antikorruption samt samhället. 

”The Arla Plast Way” ger riktlinjer för medarbetarna om hur vi agerar i olika situationer.

Under 2020 genomfördes en översyn av bolagets policyer och styrande dokument. Samtliga policyer har beslutats 
av styrelsen och nedan är de vilka främst är relevanta för Arla Plasts hållbarhetsarbete. 

INSIDERPOLICY
Ambitionen är att Arla Plasts aktie ska noteras på Nasdaq Stockholm under 2021. I och med en notering 
finns en risk för insiderhandel och andra icke tillåtna förfaranden och denna policy är avsedd att minska 
dessa risker samt att underlätta för koncernen  att följa tillämpliga regler för hantering av insiderinformation. 

INKÖPSPOLICY
Styr företagets strävan att etablera och utveckla långsiktiga affärsrelationer med leverantörer 
och med övriga samarbetspartners.

NÄRSTÅENDEPOLICY
Avsedd att minska riskerna för felaktigheter och oegentligheter på grund av närståenderelationer 
och närståendetransaktioner. 

Styrande dokument
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Arla Plast har tagit fram en vägledning riktad till samtliga 
medarbetare för att underlätta tolkningen av Arla Plasts 
uppförandekod, ”The Arla Plast Way”. ”The Arla Plast Way” 
beskriver och vägleder medarbetarna i hur de ska agera 
i olika situationer. ”The Arla Plast Way” reviderades och 
kompletterades i slutet av 2020. Kompletteringarna avser 
främst situationer i vilka medarbetarna kan ställas inför i 
och med att bolaget, om allt går enligt plan, börsnoteras 
under 2021. ”The Arla Plast Way” utgår från det styrande 
dokumentet Hållbarhetspolicy och uppförandekod.

VÄGLEDNINGEN INNEHÅLLER

• Arla Plast – en bra arbetsplats 
• Ärlighet och integritet
• Respekt för kunden
• Respekt för varandra
• Respekt för Företagets egendom
• Vi bryr oss om vår omvärld
• Insiderfrågor

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER    

Status och Riktlinjer i “The Arla Plast Way. Samtliga medarbetare och agenter har blivit utbildade i  
kommentarer “The Arla Plast Way”. Vi följer upp leverantörer genom vår leverantörsuppföljning att de  
 följer vår uppförandekod. Inga fall har noterats under året där leverantörer brustit mot 
 uppförandekoden. 

KORRUPTION    

Status och Riktlinjer i “The Arla Plast Way”. Samtliga medarbetare och agenter har blivit utbildade i  
kommentarer “The Arla Plast Way” och i adekvata lagar i de länder där vi har verksamhet. En vissel- 
 blåsarfunktion är införd för att upptäcka om någon bryter mot dessa. Inga incidenter  
 under 2020. Avtal och kostnader följs upp löpande.

M Ä N S K L I G A  R Ä T T I G H E T E R  O C H  K O R R U P T I O N

Mänskliga rättigheter  
och korruption

THE ARLA PLAST WAY
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H Å L L B A R  U T V E C K L I N G

Arla Plast bidrar till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.  
I tabellen nedan beskriv de globala mål som har identifierat som mest relevanta  
för Arla Plasts verksamhet och de mål till vilka Arla Plast kan bidra mest. 

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING  ARLA PLASTS 
OCH TILLÄMPLIGA DELMÅL VÄSENTLIGA OMRÅDEN 

 Hälsa och säker arbetsplats
  
 Minska miljöfarligt avfall

  

 

 
 Bra arbetsplats

 

 
 
 Minska miljöfarligt avfall

 Minska generering av spill

  

  

 Öka inköp av och  
 användningen av 
 förnybar energi

 Öka och bidra till  
 högre energieffektivitet  
 såväl egen som inköpt 

 
 Bra arbetsplats
 
 Affärsetik

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING  ARLA PLASTS 
OCH TILLÄMPLIGA DELMÅL VÄSENTLIGA OMRÅDEN 

 Hållbara produkter
  
 

  

 

 
 Bra arbetsplats 
 
 Affärsetik

 
 Effektiv materialhantering

 Hållbara produkter
 
 Minska miljöfarligt avfall 

  

 
 Miljöavtryck
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Från råmaterial till  
      extruderade plastskivor 

R Å M A T E R I A L E T S  V Ä R D E K E D J A

Råmaterial 
Vid tillverkningen av de extruderade plastskivorna 
använder vi plastgranulat främst av Polykarbonat, ABS 
eller PETG. Vi kan även tillsätta färgsatser, återanvända 
spill eller vissa andra material. 

Alla våra inköp av plastgranulat görs från godkända 
leverantörer vilka har passerat vår urvalsprocess för le-
verantörer. Under 2020 var det en handfull leverantörer 
som var godkända. Vi arbetar uppströms vilket innebär 
att vi endast godkänner leverantörer vilka förbundit 
sig att följa internationella mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt och regler för antikorruption. Under 2020 var 
70% av våra råmaterialleverantörer certifierade enligt 
ISO14001 och ISO9001. 

Transporter
Råmaterialet till produktionen skeppas sjövägen till 
någon av de större hamnarna i Europa. Därifrån trans-
porteras det med lastbil till någon av våra produktions-
anläggningar i Sverige eller i Tjeckien. Samtliga huvud-
leverantörer finns inom EU. 

Plastskivorna säljs till hela världen. Genom att vi är 
konsistenta beträffande materialet och tillverknings-
processen, kan vi garantera samma höga kvalitet på 
samtliga leveranser. Plastskivorna transporteras till 
kunder med lastbil eller container. Produkterna säljs  
till bland annat distributörer, konverterare och  
termoformare. 

Underleverantörer
I våra produktionsanläggningar arbetar vi förutom  
med egenanställd personal även med noga utvalda 
underleverantörer inom områden såsom byggnation, 
säkerhet, städning, dataadministration, underhåll och 
logistik. 

Alla underleverantörer är informerade om vår  
arbetsmiljöpolicy och våra rutiner och givetvis  
vår uppförandekod. 

Återanvändning
Det mesta av spillet från produktionen återvinns för  
att blandas i nytt råmaterial eller ersätta nytt råmaterial. 
Hur stor andel återanvänt spill man kan använda i 
plastskivorna beror till stor del på vad de ska användas 
till, vilket applikationsområde. En stor andel återanvänt 
material finns till exempel i förpackningsmaterial. 

På grund av mindre förändringar i molekylvikten efter 
extruderingsprocessen kommer slutprodukten hålla 
en kvalitet i linje med våra krav och normer. Produkter 
med en hög mängd återvunnet material kan framförallt 
hittas i applikationer som till förpackningsmaterial. 

Direkt material

Extern försäljning 

Underhåll

Indirekt material

Kapitalkostnad

Gemensamma kostnader
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Hållbarhetsrapporten för 2020 utgår från ett process-
orienterat perspektiv. Vi har analyserat processerna för 
inköp, externa transporter, interna transporter, produk-
tion, lagerhållning samt leveranser. Baserat på denna 
analys har vi identifierat och fokuserat på de aspekter 
vilka har haft störst miljöpåverkan. 

Förändrade eller nya hållbarhetsrisker identifieras och 
utvärderas löpande, varefter aktiviteter planeras för  
att motverka dessa. 

Energikonsumtion vid  
Arla Plasts anläggning i Borensberg

El används till hela produktionen; extruderingen och 
malningen i kvarn svarar för den största energiåtgången. 
Kompressorerna och belysning bidrar också till energi 
konsumtionen. Sedan 2013 använder vi överskottsenergi 
från produktionen till att värma upp och elektrifiera 

kontorsutrymmena. Produktionsanläggningen har 
inte behov av separat uppvärmning. Vi har undersökt 
om närliggande industrier skulle kunna ha behov av 
överskottsenergi från oss, men i dagsläget finns inget 
sådant intresse. 

Förnybar energi
Arla Plast AB i Borensberg använder sig av förnybar el 
producerad av vattenkraft med nollutsläpp. Vi har också 
kartlagt energianvändningen I Borensberg och som 
ett resultat från detta pågår ett arbete med att ersätta 
lamporna i lokalerna mot mer energieffektiv belysning. 

Produktionsanläggningarna I Tjeckien har ännu inte 
möjlighet att välja förnybar energi. Både Kadan och 
Pelhrimov är certifierade i enlighet med ISO 5001  
och har redan ersatt gamla lysrör med energieffektiv 
belysning. 

Miljöavtryck

ARLA PLAST BORENSBERG
Energikonsumtion per kg  
producerad plast (kWh/kg)

2016 0,88

2017 0,91

2018 0,95

2019 0,93 

2020 0,82

ENERGIÅTGÅNG

ARLA PLAST KADAN
Energikonsumtion per kg  
producerad plast (kWh/kg)

2016 1,07

2017 1,11

2018 1,24

2019 1,2

2020 1,03

ARLA PLAST PEHLRIMOV
Energikonsumtion per kg  
producerad plast (kWh/kg)

2016 1,11

2017 1,14

2018 1,10

2019 1,14

2020 1,42

> >

>
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Avfall
Inom Arla Plast är det avfall som förekommer huvud-
sakligen brännbart trä, wellpapp, skrot, kontorspapper, 
elektronik, spillolja, emulsion, batterier och lysrör. 

Av det brännbara avfallet består mer än hälften av så 
kallat plaststoft, som är en restprodukt vid plasttill-
verkning. Brandfarligt wellpapp och trä komprimeras 
för att minimera avfallstransporter. 

Spillet i form av rent plastmaterial mals ner och blir 
råmaterial igen. Material i form av igångsättnings 

klumpar och material med speciella pigment säljs 
istället för att återvinnas i den egna produktionen. Vi 
har en handbok för sortering och samtliga medarbetare 
utbildas i praktisk avfallshantering. 

Även om vi gör vårt bästa finns det alltid en liten andel 
som är miljöfarligt avfall och inte går att återvinna. Vår 
ambition är att denna andel kontinuerligt ska minska. 

MILJÖMÄSSIGT FARLIGT AVFALL

A V F A L L

ARLA PLAST AB BORENSBERG
Volym per ton producerad plast (Liter)

 2016 2017 2018 2019 2020  

Oljeavfall inklusive annat farligt avfall 1,75 1,55 0,81 2,00 1,05

ARLA PLAST S.R.O KADAN
Volym per ton producerad plast (Liter)

>

ARLA PLAST S.R.O PEHLRIMOV
Volym per ton producerad plast (Liter)

>

 2016 2017 2018 2019 2020  

Oljeavfall inklusive annat farligt avfall 1,20 1,01 0,66 0,30 0,48

 2016 2017 2018 2019 2020  

Oljeavfall inklusive annat farligt avfall 0,50 0,73 0,16 0,58 0,98
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BETYDANDE RISKER OCH HUR VI HANTERAR DESSA

MILJÖ    

Policy Arla Plast Policy VL06, interna rutiner, hantering samt ISO 14001.

Betydande risker Energikonsumtion, farligt avfall.

Granskning Interna och externa revisioner, månatliga uppföljningar.

Styrning Handlingsplaner i ledningsgruppen alternativt aspektregister. Avvikelsehanteringssystem  
 på plats under processen för att mäta, följa upp och förbättra.

Status och kommentarer Mycket lägre energiförbrukningen totalt i koncernen. Orsaken var högt fokus på tillgänglighet  
 vilket minskade oplanerade driftstopp och därmed färre uppstarter. Anledning till högre energi- 
 förbrukning I Pehlrimov var lägre volymer och en hel del korta serier med produktutveckling  
 tillsammans med kund.

 Högre snitt på oljeförbrukning I Pehlrimov  är också beroende på lägre tillverkad volym.

 

Våra medarbetare
I slutet av 2020 var antalet medarbetare inom Arla Plast 
cirka 260 personer, varav 140 i Sverige och 120 i Tjeckien. 

Vår jämställdhetspolicy utgår ifrån att vi ska ta tillvara 
våra interna resurser och sträva efter en jämn fördel-

ning av män och kvinnor, ha en hög etik, alla människ-
ors lika värde och en öppen och ärlig kommunikation 
vilken möjliggör utbyte av idéer.  

ARLA PLAST AB  
BORENSBERG

ARLA PLAST S.R.O  

KADAN

PEHLRIMOV

>

LEDNING TJÄNSTEMÄN PRODUKTIONSANSTÄLLDA

17%

83%

Män         Kvinnor Män         Kvinnor Män         Kvinnor

35% 65%

13%

87%

>

LEDNING TJÄNSTEMÄN PRODUKTIONSANSTÄLLDA

17%

83%

Män         Kvinnor Män         Kvinnor Män         Kvinnor

62% 38% 18%

82%
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A R L A  P L A S T  M E D A R B E T A R E

Utbildning och kompetensutveckling 
Genom en planerad och systematisk introduktion får 
alla nya medarbetare möjlighet att på ett snabbt och 
enkelt sätt komma in i organisationen och hantera 
sina arbetsuppgifter. Behov av utbildning eller andra 
kompetenshöjande aktiviteter identifieras vid de årliga 
utvecklingssamtalen. 

Friskvård
Arla Plast erbjuder sina medarbetare en friskvårdspeng 
för att uppmuntra alla anställda att röra på sig och 
därigenom förbättra sin hälsa och välmående. 

Arbetsförhållanden
Arla Plast genomför kontinuerligt medarbetarunder-
sökningar för att undersöka hur organisationen och 
arbetsmiljön uppfattas av medarbetarna.

Frågor som tas upp är bland annat relaterade till väl-
befinnande och hur medarbetarna upplever sin arbets-
belastning, arbetstider, möjligheter att påverka och 
trakasserier på arbetsplatsen. Resultatet presenteras 
och följs upp av såväl bolagsledningen som av facket. 

SJUKFRÅNVARO
 

Jag tycker det är roligt att gå till jobbet

Jag har en rimlig arbetsbelastning

Jag kan koppla av från arbetet på min fritid

Jag kan påverka min arbetssituation

Stämningen är bra på min avdelning

Mycket bra (4) 3 2 Mycket dåligt (1) (Enhet %)

SOCIALA VILLKOR OCH MEDARBETARE

Policy Arla Plast Policy VL06, interna rutiner, hantering och ISO 45001. 

Betydande risker Olyckor, frånvaro, trakasserier och diskriminering

Granskning Uppföljning av olyckor, incidenter, riskobservationer, månatliga uppföljningar av frånvaro, 

 medarbetarundersökning, utvärderingar, säkerhetskommittéarbete och dagliga möten.

Styrning Rutiner för avvikelsehanteringssystem på plats för att bearbeta, mäta, följa upp och förbättra.

Status och  Sjukdom tillsammans med myndigheters krav för minskad smittspridning genom att bland annat stanna 
kommentarer hemma vid  minsta tecken på sjukdom medförde att sjuktalet ökade under 2020. Pandemin har  
 påverkat oss mycket som arbetsplats och arbetsgivare genom interna regelverk genom minimering  
 av  rörlighet mellan avdelningar och i där det fungerat med distansarbete. Under 2020 genomfördes 
 riskanalyser på stort sett  alla arbetsmoment och platser för att hitta  lösningar för att  minska  
 smittorisken inom Arla Plast.

 Ett fortsatt aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete under 2020 medförde en  minskning av antalet  
 olyckor med sjukfrånvaro från 17 st (2019) till 12 st. 

BETYDANDE RISKER OCH HUR VI HANTERAR DESSA

KONCERNEN

Produktionsanställda
% Sjukfrånvaro 8,64%
Sjukfrånvaro arbetstimmar 30 635
Planerade arbetstimmar 354 713

Tjänstemän
% Sjukfrånvaro 2,33%
Sjukfrånvaro arbetstimmar 3 399
Planerade arbetstimmar 146 049

Totalt
% Sick leave 6,80%
Sjukfrånvaro arbetstimmar 34 034
Planerade arbetstimmar 500 762

SVERIGE

Produktionsanställda
% Sjukfrånvaro 8,82%
Sjukfrånvaro arbetstimmar 15 940
Total planned work hours 180 624

Tjänstemän
% Sjukfrånvaro 1,30%
Sjukfrånvaro arbetstimmar 1029
Planerade arbetstimmar 79 403

Total
% Sjukfrånvaro 6,53%
Sjukfrånvaro arbetstimmar 16 969
Planerade arbetstimmar 260 027

TJECKIEN

Produktionsanställda
% Sjukfrånvaro 8,44%
Sjukfrånvaro arbetstimmar 14 695
Total planned work hours 174 089

Tjänstemän
% Sjukfrånvaro 3,56%
Sjukfrånvaro arbetstimmar 2370
Planerade arbetstimmar 66 646

Total
% Sjukfrånvaro 7,09%
Sjukfrånvaro arbetstimmar 17 065
Planerade arbetstimmar 240 735

Urval av resultat från medarbetar undersökning 2020

51 32 13

32 37 21 8

67 16 13 2

27 40 25 5

54 41 2

4

3
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H Å L L B A R H E T S R A P P O R T  2 0 2 0

Lokalsamhället
Arla Plast för en öppen dialog med lokalsamhället. En 
gång om året bjuds samtliga grannar till produktions-
anläggningen i Borensberg in för ett samtal. På detta 
sätt förs en kontinuerlig intressentdialog i syfte att 
kunna förbättra eventuella olägenheter för grannarna 
samt hålla en öppen dialog för att underlätta  
kommunikation. 

Under 2020 har Arla Plast Borensberg sponsrat lokala 
idrottsföreningar. Arla Plast har också stöttat utveck-
lingen av Carlsund utbildningscentrum i Motala.  
I Tjeckien stödjer Arla Plast aktiviteter för gamla 
människor och för barn, ungdomsidrott samt  
lokala sjukhus.

Arla Plast stödjer också Läkare utan gränser. 

REVISORNS RAPPORT OM HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Till Arla Plast AB:s bolagsstämma (organisationsnummer 556131-2611)
 
Engagemang och ansvar
Styrelsen ansvarar för att den lagstadgade hållbarhetsredovisningen har varit upprättad  
i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554).
 
Omfattning av revision
Vår granskning av den lagstadgade hållbarhetsredovisningen har genomförts i enlighet med FARs 
revisionsstandard RevR 12 ”Revisorns rapport om den lagstadgade hållbarhetsredovisningen”.
 
Detta innebär att vår granskning av den lagstadgade hållbarhetsredovisningen är annorlunda och 
i väsentligt mindre omfattning än en revision utförd i enlighet med internationella standarder för 
revision och god revisionssed i Sverige.
 
Vi tror att granskningen har gett oss tillräcklig grund för våra bedömningar.
 
Bedömning
En lagstadgad hållbarhetsrapport har utarbetats.
 
Borensberg, 2021-04-26

Ernst & Young AB
Johan Eklund



Arla Plast AB Box 33, Västanåvägen, SE-590 30 Borensberg, Sweden, Phone +46 141 20 38 00, E-mail: info@arlaplast.com

Arla Plast s.r.o Královský Vrch 1982, CZ-432 01 Kadan, Czech Republic, Phone: +420 474 698 030, E-mail: infocz@arlaplast.com

 

ˇ

På Arla Plast har vi utvecklat och finjusterat extruderingsteknikerna för plastskivor sedan 60-talet. Vi har utvecklat 
en djup professionell kunskap, känsla för kvalitet och alltid strävat efter att göra ett bra jobb. Vår långa erfarenhet 
säkerställer att du får en produkt som uppfyller dina behov. 

Bra produktkvalitet är vårt främsta mål för att vara en bra leverantör - men det räcker inte. Tack vare samarbetet 
med våra kunder och leverantörer har vi lärt oss innebörden av hög flexibilitet, noggranna leveranser och god 
service för att bygga förtroende och långsiktiga relationer. 

Arla Plast bryr sig om miljön. I vår produktion använder vi främst energi från förnybara energikällor för att driva 
våra moderna maskiner. Återvinning är en naturlig del av vår verksamhet som är gynnsam för både ekonomin  
och miljön. 

Idag är Arla Plast en av de ledande extrudrarna av plastskivor i Europa. Varje dag strävar vi efter att bli bättre  
genom att utveckla nya material, nya kvalitetsspecifikationer och ta ansvar för att minska vår miljöpåverkan.  
Allt för att bli och förbli din bästa långsiktiga partner. 


