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Intressentdialog
För FORIA är det viktigt att kunna erbjuda hållbara och effektiva
transport- och maskintjänster till våra kunder. FORIA har stort fokus på
hållbarhet och tillsammans med våra intressenter vill vi vara drivande i
en hållbar utveckling av transportbranschen. För att kunna utvecklas
och fokusera på rätt områden bad vi våra intressenter svara på en
hållbarhetsenkät.
Enkäten fanns tillgänglig på hemsidan och vi skickade ut information
om hållbarhetsenkäten till aktieägare, kunder, medarbetare,
Foriaföretagare, leverantörer, myndigheter m.fl.
200 intressenter svarade på enkäten.
Intressenterna fick välja vilka 7 (av 18) hållbarhetsfrågor de tycker är
viktigast. Resultatet visar hur stor andel av intressenterna som har valt
respektive hållbarhetsfråga som en av de 7 viktigaste.
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1. Arbetsmiljö
2. Minskad klimatpåverkan
3. Affärsetik
4. Leverantörer
5. Långsiktigt lönsamt företag
6. Anställningsvillkor
7. Minskning av skadliga
utsläpp till luft

Intressentdialog
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De viktigaste hållbarhetsfrågorna för Foria att jobba med enligt intressenterna. Visas som andel som
har valt just den frågan som en av de 7 viktigaste.
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Risker och möjligheter
Område

Risker

Möjligheter

Drivmedel

Det finns en risk att vi får svårt att uppfylla våra åtaganden
gentemot kunder om tillgången på förnybara drivmedel
minskar eller vid en kraftig prisökning på alla slags
drivmedel.

Vi är konkurrenskraftiga genom att vi kan
tillhandahålla förnybara drivmedel i våra
uppdrag.

Tippar

Brist på tippar i vårt marknadsområde kan orsaka
prisökningar samt kräver mer kontroll för att undvika
oseriösa aktörer. Att många oseriösa aktörer dyker upp på
marknaden kan innebära att vi måste öka kontrollen över
var våra åkare tippar in. Risk för negativ påverkan på
varumärket om detta skulle hända.

Genom att öka samarbetet med seriösa aktörer
kan vi få tillgång till fler godkända tippar.

Konkurrenter

Vid konjunkturnedgång kan inhemska och utländska aktörer
pressa priserna inom vårt marknadsområde genom
prisdumpning och oseriösa anbud. Risk att åkare och
personal värvas om vi inte lyckas få de bästa uppdragen.

Stärka vårt varumärke genom fortsatt seriöst
arbete med kvalitet, service, kompetens, miljö
och hållbarhet.

Trafiksäkerhet

Dåligt trafikbeteende utsätter omvärlden/allmänheten för
fara vilket
kan påverka vårt varumärke negativt. Brister i
trafiksäkerheten är även ett arbetsmiljöproblem för våra
chaufförer.

Genom att arbeta aktivt med trafiksäkerhet
vårdar vi vårt varumärke och medverkar till
Trafikverkets nollvision.

Samhällsansvar

Genom att inte följa det vi är ålagda och det vi självmant
ålagt oss finns en risk att vi blir reaktiva i stället för proaktiva
och missar möjligheten att påverka. Bristande
samhällsansvar påverkar vårt varumärke och sänker vår
konkurrenskraft.

Genom att delta i och samverka med
organisationer som tar samhällsansvar inom
näringsliv, kommuner och ideella organisationer
har vi möjlighet att påverka utvecklingen åt det
håll som gagnar samhället och vår verksamhet.
Ett företag som tar samhällsansvar har lättare att
attrahera kompetenta medarbetare.
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Risker och möjligheter
Område

Risker

Möjligheter

Media

Foria kan få negativ uppmärksamhet om media hittar
något olagligt/ olämpligt i vår verksamhet som vi
själva missat eller om medarbetare skriver negativt
om Foria på sociala medier och detta sprids.

Genom en hög grad av transparens kan vi motverka
risken att bli föremål för negativ uppmärksamhet.
Genom frekvent kommunikation via
pressmeddelanden, nyheter, hemsida och dylikt förse
omvärlden och media med det budskap vi vill sprida.

Banker

Det finns en risk att banker utsätts för hackning och
digitala attacker vilket kan leda till att
betalningssystemen inte fungerar. Detta kan få stora
följder för Foria, både som betalare och som
mottagare av betalningar.

En bra relation till banken kan ge möjlighet till lägre
ränta. Lättare att få nya lån för att kunna investera i
verksamheter eller enheter som krävs för att vi ska bli
en attraktiv part på marknaden. Detta kan leda till fler
kunder och ökad kundnöjdhet.

Försäkringsbolag

Brister i förebyggande arbete kan orsaka att skador,
olyckor och andra försäkringsärenden kan ge oss
högre premier.
Av olika skäl missa att försäkra ett
verksamhetsområde eller objekt kan orsaka höga
kostnader och skadar varumärket.

Genom att arbeta förebyggande minskar vi risken för
skador, olyckor och det kan på sikt även minska
kostnader för försäkringspremier.

Resurser ‐ egna
enheter, egen
personal

Egna enheter och anställd personal ger fasta
kostnader som slår direkt mot resultatet vid vikande
omsättning. En tröghet vid omställning påverkar
resultatet negativt.

Det ger en positiv effekt på resultatet vid ökad
omsättning om vi inte ökar våra fasta kostnader för
egna enheter och personal.

Tillgång på
utbildade och
behöriga förare

Bristande tillgång på kompetenta och behöriga förare
är ett hot mot Forias höga servicenivå och förhindrar
utveckling och expansion. Ökat antal utländska
körkortsbehörigheter är också en risk då de inte kan
kontrolleras i svenska register.

Genom att anordna egna utbildningar kan vi knyta till
oss nya chaufförer. Genom att samverka med
utbildare och tillhandahålla praktikplatser som leder
till anställningar kan vi bli en attraktiv arbetsgivare.
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Risker och möjligheter
Område

Risker

Möjligheter

Lönsamhetskrav

Kortsiktiga lönsamhetskrav kan skapa obalans
gentemot övriga krav.

Engagerade ägare och långsiktiga krav gynnar
lönsamheten på sikt.

IT-system och
processer

Dataintrång, och bristande systemsäkerhet och
brister i systemstabilitet kan orsaka ekonomisk skada
om verksamheten inte kan bedrivas som vanligt.
Bristande resurser hos systemleverantörer likväl som
brist på insyn i outsourcad serverhantering kan vara
en risk. Det finns även en risk att den interna
kompetensen inom outsourcade områden sjunker.
Kommunikationsstörningar kan orsaka fel i
orderhantering och fakturering, vilket kan drabba
våra kunder och orsaka ekonomisk skada.

Tillgång till specialistkompetens genom outsourcing
kan ge möjligheter till utveckling som annars saknas.
Tillgång till moderna och uppdaterade servrar samt
back-up ger ökad säkerhet. Verksamheten kan
effektiviseras och utvecklas med hjälp av nya system
och AI. Detta ger möjlighet till effektivisering, säkrare
kommunikation till och från fordon och förare, samt
snabbare och säkrare fakturering.

Kundkrav Hållbara tjänster
och erbjudanden

Vid bristande efterlevnad av affärsprocess och rutiner
finns risk för tvister som kan vara kostsamma, samt
att viten p g a avtalsbrott kan leda till att vi förlorar
kunder. Risk för att detta påverkar varumärket
negativt.

Genom en väl efterlevd affärsprocess ökar vi vår
konkurrenskraft, minskar risken för kostsamma tvister
eller viten samt stärker vårt varumärke. Ett utvecklat
och framåtriktat hållbarhetsarbete blir en
konkurrensfördel.

Arbetsmiljö

I vår verksamhet finns många arbetsmiljörisker, Om vi
inte ständigt arbetar med riskobservationer,
utbildning och medvetandehöjning av medarbetarna
gällande risker i arbetsmiljön riskerar vi att minska
säkerheten och trivseln hos medarbetarna.

Genom att arbeta aktivt med riskhantering och övriga
arbetsmiljöfrågor kan vi attrahera och behålla
kompetenta medarbetare. Vi blir en attraktiv
arbetsgivare.
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Risker och möjligheter
Område

Risker

Möjligheter

Leverantörer Kvalitet och
Leverans

Om vi inte kan erbjuda lönsamma uppdrag riskerar vi att inta
kunna rekrytera och behålla kompetenta Foriaföretagare som
leverantörer av transport- och maskintjänster. Om
Foriaföretagare och andra leverantörer brister i väsentliga
delar kan det drabba Forias kunder och därmed Forias
verksamhet. Leverantörer med brister i miljö- och
kvalitetsprestanda riskerar att skada Forias varumärke.

Foria kan genom att teckna långsiktiga och
lönsamma avtal attrahera och behålla
kompetenta Foriaföretagare. Kompetenta,
serviceinriktade och utvecklingsbenägna
Foriaföretagare skapar förutsättningar för nya
affärer.

Lagstiftning
och Ekonomi

Brister i lagefterlevnad, uppföljning och kontroll samt i
egenkontroll av tillståndsverksamhet kan orsaka skador som
ger ekonomiska följder såsom viten och böter. Brister i
riskbedömningar gällande arbetsmiljö och miljö kan leda till
olyckor och tillbud. Människor utsätts för risker och företaget
kan drabbas av kostnader och försvagat varumärke.

Ett systematiskt arbete med att identifiera
risker inom olika områden gör att vi har
möjlighet att förebygga och förhindra olyckor
och tillbud och därmed minska mänskligt
lidande, minska risken för förorening samt
risken för kostnader p g a viten och böter.

Antikorruption

Om Foria inte lyckas implementera den affärsetiska policyn
och uppförandekoden i hela organisationen finns en risk att
viktiga affärer går om intet. Det kan även innebära lagbrott
vilket skulle kunna skada Forias varumärke som en seriös
affärspartner.

Genom att arbeta seriöst med vår affärsetiska
policy och uppförandekoden kan vi bibehålla
och stärka vårt varumärke och anseende i
branschen. Genom att stärka medarbetarna i
alla led att arbeta etiskt stärker vi vårt
varumärke som en seriös affärspartner.
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Foria leverantörskontroller fångar upp brister
och ger möjlighet till åtgärder. Genom en god
kontroll av leverantörer och
samarbetspartners, och med en hög nivå på
alla hållbarhetsaspekter stärker vi vår affär och
vårt varumärke.
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Risker och möjligheter
Område

Risker

Möjligheter

Klimatförändringar

Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för vår
verksamhet genom förändrade produktionssäsonger,
översvämningar, extremväder etc. Det finns en risk att
verksamhet måste anpassas och ställas om och att det blir
kostsamt att leva upp till förändrade kundkrav, samt svårt att
få betalt för miljöförbättrande åtgärder. Ändrade
förutsättningar gällande t.ex. transportvägars bärighet
försvårar utförande och fördyrar transporterna.
Översvämningar kan orsaka läckage från oljeavskiljare och
orsaka miljöskada. Risken med att inte hänga med i
utvecklingen är att Foria konkurrensförmåga minskar.

Foria stärker sitt varumärke och kan få nya
affärsmöjligheter genom att erbjuda fossilfria
transporter, klimatkompensation samt för
övrigt vara öppna för att utveckla alternativa
transportmöjligheter och drivmedel.
Översvämningar lokalt ger affärsmöjligheter för
verksamheten inom Spol och sug.

Mänskliga
rättigheter

Svårt att vid långa leverantörskedjor kunna säkerställa att
överträdelser mot mänskliga rättigheter inte sker: Kopplat till
vår bransch kan det vara en risk att underleverantörers
underleverantörer inte omfattas av kollektivavtalsenliga
villkor, att inköpta produkter tillverkas i länder med
barnarbete eller i en riskfylld arbetsmiljö. Det kan även vara
svårt att säkerställa att diskriminering inte sker i senare led i
leverantörskedjan.

Genom kravställande i alla inköpssituationer,
samt vid anlitande av underentreprenörer
tydliggöra Forias ställningstagande för
mänskliga rättigheter. Genom
leverantörsuppföljningar inom alla områden se
till att Forias krav efterlevs. Genom samverkan
med myndigheter och andra kontrollinstanser
ringa in fler områden som kan kontrolleras och
följas upp.
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Affärsetik Antikorruption
Foria tar ställning mot alla former av korruption, inklusive utpressning
och bestickning. Foria skall tillsammans med sina kunder, leverantörer
och samarbetspartners vara föregångare när det gäller att bekämpa
korruption och Forias affärsetiska policy ska följas i alla affärsrelationer.

GOVERNANCE
2020-04-20
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GRI205 Anti-corruption
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Mänskliga rättigheter
Foria stödjer och respekterar skyddet av internationellt erkända
mänskliga rättigheter och försäkrar oss om att Foria inte är delaktigt i
brott mot mänskliga rättigheter.
Foria stöder föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva
förhandlingar.
Foria tar avstånd från alla former av tvångsarbete och barnarbete.
Foria tar avstånd från diskriminering vid anställning och yrkesutövning
och arbetar aktivt för att motverka detta inom verksamheten..
Detta gäller för Foria såväl som för Forias samarbetspartners och
underleverantörer.
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Policies
Policy

Reviderad

Affärsetisk policy

2019-06-04

Arbetsmiljöpolicy

2019-06-04

Drogpolicy

2019-06-04

Integritetspolicy

2019-06-04

Kvalitetspolicy

2019-06-04

Likabehandlingspolicy

2019-06-04

Miljöpolicy

2019-06-04

Trafiksäkerhetspolicy

2019-06-04

Uppförandekod

2019-06-04

Länk till alla policies:
http://foria.se/filearchive.php?category=31&m=102
2020-04-20
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Kemikalier
Plats

Totalt antal
Behöver
kemikalier Brandrisk Hälsorisk Miljörisk riskbedömas

Foria åkeri

15

4

2

2

11

Spol & Sug

48

24

24

11

14

Igelsta

8

6

4

3

1

Oxelösund

35

0

1

1

33

Foria hanterar de kemikalier som behövs för fordons- och
maskinunderhåll. Kemikalierna levereras av en godkänd leverantör, som
även uppdaterar kemikalieregistret, samt tillhandahåller aktuella
säkerhetsdatablad och skyddsblad. Riskbedömningar görs av de som
arbetar med de kemiska produkterna.
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Miljöfarlig verksamhet
Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalken. Anmälningsplikten avser en anläggning där
mer än 1000 kubikmeter motorbränslen hanteras per år.
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Försäljning av drivmedel
Drivmedel
Dieselmix Premium 1
HVO100

Liter

Reduktion av
CO2e*

3.706.257

35 %

313.730

87 %

* Hur mycket reduktion av CO2e drivmedlet ger jämfört med standarddiesel
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Miljöklasser
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Euro 5/Steg 3

Andel fordon och maskiner av de högsta
miljöklasserna åren 2014-2019
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El, värme och vatten
Område

2018

2019

Enhet

Elförbrukning

617000

761033

kWh

Fjärrvärmeförbrukning

510000

637297

kWh

2250

2110

m3

Vattenförbrukning
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Avfall
Total mängd avfall 2018 och 2019
140
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Total mängd avfall, ton Total mängd farligt Total mängd avfall, m³ Total mängd farligt
avfall, ton
avfall, m³
Mängd 2018

Mängd 2019

Anledningen till att mängd avfall är så mycket högre 2019 jämfört med 2018 är troligtvis
att datainsamlingen var bättre 2019. Uppgifter på mängd farligt avfall saknas för 2018.
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Avfall
Avfallsfraktion
Wellpapp
Hushållsavfall
El-avfall
Övrigt farligt avfall
Blandat
IT - avfall
Total mängd avfall
Total mängd farligt avfall

Mängd (m³) Mängd (ton)
0
1,04
93,1
0
0
0
5,4
14,16
16
21,67
0
0
114,5
36,87
5,4
14,16

IT-avfall och el-avfall samlas i en behållare och transporteras till avfallsmottagare
när behållaren är full, ca en gång per år. 2019 tömdes behållaren inte.
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Inköp

Hållbarhetsarbete kring material

Profilkläder och reklamsaker
Våra leverantörer av profilkläder arbetar aktivt för samarbete med
fler Amfori BSCI-certifierade leverantörer och för att öka andelen
OEKO-TEX®-certifierade plagg. Våra leverantörer arbetar systematiskt
med miljöfrågor och ställer tydliga krav på transportleverantörerna
och optimerar logistikflödena för både in och ut leveranser från
respektive logistikcenter.
FORIA väljer i möjligaste mån att köpa in miljömärkta
reklamprodukter. De leverantörer vi använder är certifierade enligt
ISO14001 och ISO9001 samt Fairtrade- och Svanenmärkta.
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Inköp

Hållbarhetsarbete kring material

Kontorsmöbler
Vi försöker i den utsträckning det går att återanvända de
kontorsmöbler vi redan har. Om en bordskiva är för liten eller för
stor så byter vi bara skivan och behåller bordsbenen.
Vi samarbetar även med ett företag som jobbar med hållbara
helhetslösningar för kontorsinredning vilket innebär att de rustar
upp och designar om möbler som redan finns eller hyr ut och
kompletterar med hållbar inredning.
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Inköp

Hållbarhetsarbete kring material

Övrig information
Under 2019 byggdes ett nytt kök på FORIAs huvudkontor i
Södertälje. Materialens hållbarhetsprestanda var en viktig faktor vid
val av köksutrustning. T.ex. valde vi vattenkranar utrustade med en
mekanism som hjälper till att spara vatten och energi men med
bibehållen vattenstråle. Lådfronterna i köket är tillverkade av
återvunnet trä och klädda med en plastfolie tillverkad av återvunna
PET-flaskor, för att minska resursspillet och ge plasten ett nytt liv.
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Leverantörer
FORIA har en bra relation och ett nära samarbete med våra
Foriaföretagare och övriga leverantörer för att säkerställa hållbarhet i
hela leverantörskedjan. Foriaföretagare och övriga leverantörer ska följa
FORIAs uppförandekod och policies och implementera principerna i sin
verksamhet.
För att säkerställa att FORIAs kvalitets- och miljökrav uppfylls görs en
leverantörsbedömning innan avtal tecknas med en ny leverantör. Även
en riskbedömning görs för att förebygga kvalitets- och miljörisker. En
förnyad leverantörsbedömning görs i samband med förlängning av avtal
och vid stora förändringar hos leverantören.
Utökade leverantörskontroller görs på våra leverantörer av transportoch maskintjänster genom besök hos våra Foriaföretagare.
2020-04-20
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Leverantörer
Antal leverantörskontroller
20
16
15
9

10
5
0

2018

2019

Leverantörskontroller har gjorts på våra leverantörer av transport- och
maskintjänster genom besök hos våra Foriaföretagare.
Leverantörskontrollerna ger möjlighet att på ett systematiskt sätt hitta
förbättringsområden och säkerställa arbetssätt i vår verksamhet.
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Drivmedelsförbrukning Egna enheter
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Transporter

Drivmedelsförbrukning - Egna enheter
Total koldioxidutsläpp, ton CO2e

Totalt mängd drivmedel, m3
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Anledningen till att koldioxidutsläppen är högre 2019 än 2018 är
dels att mängden drivmedel som användes 2019 var större men
även att de egna enheterna använde mer HVO100 2018 än 2019.
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Transporter

Drivmedelsförbrukning - Åkare
Totalt antal liter, m3

Totalt antal kg (gas)
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En anledningen till att drivmedelsförbrukningen (L) är större 2019 än
2018 är att även lejåkare räknades med 2019 vilket inte gjordes 2018.
Anledningen till att förbrukningen av gas minskade kraftigt 2019
jämfört med 2018 är att vi förlorade uppdraget där gasbilen användes.
2020-04-20

Hållbarhetsrapport Foria 2019

MILJÖ

FORIA.SE

Transporter

Drivmedelsförbrukning - Åkare
Totalt utsläpp CO2e (ton)
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2018 kom reduktionsplikten den 1 juli. Innan den första juli fanns drivmedel
med 0 och 5% förnybart vilket motsvarar ca 0-6,5 % CO2-reduktion. De
drivmedlen finns inte 2019 utan det "sämsta" drivmedlet har i alla fall 20 %
CO2-reduktion. Det är den troligaste anledningen till att CO2e-utsläppet är lägre
2019 än 2018 trots att större mängd drivmedel användes.
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Transporter
tjänsteresor

Ton CO2e från tjänsteresor
160

148

140
120

112

100
80
60
40
20
0

2018

2019

Avser resor med tjänstebilar och privata bilar i tjänsten.
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Samhällsansvar
Område

Beskrivning

Sponsring

FORIA stödjer projektet Trafikkalendern som arbetar för en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö.
Trafikkalendern vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av
lärandet för hållbar utveckling.

Forskning,
innovation och
utveckling

FORIA är delägare i TRB Sverige AB som är ett branschföretag inom transportnäringen, ägt av 12 större
transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Genom TRB försöker vi påverka samhällsutvecklingen
genom att delta i olika miljöprojekt tillsammans med
kunder och organisationer. TRB-nätverket driver gemensamt ca 100 drivmedelsanläggningar med stort
fokus på att erbjuda flera förnybara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta
transporter. TRB verkar för en övergång till förnybara drivmedel och
tillhandahåller en hög andel i stationsnätverket. TRB har under åren sponsrat forskning på förnybara
drivmedel av skogsråvara.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet och nollvision är väsentligt i ett hållbart samhälle. FORIAs trafiksäkerhetspolicy
poängterar vikten av laglighet och hänsyn gentemot oskyddade trafikanter. För att följa upp
efterlevnaden genomför FORIA två hastighetsundersökningar per år.

Utbildningsinsatser

FORIA vill bidra med kunskap och erfarenhet för att främja branschens tillväxt. Därför erbjuder FORIA
praktikplatser i samarbete med yrkesskolans logistikprogram.
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Samhällsansvar
Område

Beskrivning

Klimatkompensation

Vi på FORIA ser klimatkompensation som ett viktigt komplement till egna klimatförbättringar. Genom
klimatkompensation sätts en kostnad på klimatutsläppen som skapar en drivkraft för ytterligare egna
klimatförbättrande åtgärder. FORIA har valt att klimatkompensera för vår tjänst Gruswebben. Utsläppen
från Gruswebben uppkommer vid transporterna från grustag till kund och i framställningen av gruset. FORIA
har valt att kompensera för hela produkten utan ökad kostnad för kunden.
FORIA har valt att klimatkompensera Gruswebben genom vår samarbetspartner Tricorona Climate Partner.
Projektet som FORIA stöttar genom klimatkompensationen är Sri Balaji, ett bio-massakraftverk i östra
Indien. Biomassakraftverket använder jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle istället för kol
som annars är den vanligaste energikällan i landet. Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar
därigenom med grön el till lokalbefolkningen. Det gör att projektet bidrar till förbättrad klimatpåverkan
både lokalt och globalt. Eftersom Sri Balaji köper jordbruksavfallet från de lokala bönderna innebär det även
en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen. De som äger och driver biomassakraftverket, Greenko,
engagerar sig dessutom aktivt i regionens hållbara utveckling. Bland annat har Greenko valt att investera i
ett solcellssystem till barnhemmet Maa Amma Vodi. Därigenom sänks barnhemmets elkostnad, mer pengar
kan användas till barnen, elförsörjningen säkras. Det i sin tur höjer kvaliteten på barnens utbildning och
användandet av hållbara energikällor främjas.
FORIA kompenserade gruswebben med 9 ton CO2e 2019.

Nätverk

FORIA är med i Fossilfritt Sverige och är därmed ett av många företag, kommuner och organisationer som
ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Sveriges Åkeriföretag är den svenska åkerinäringens branschorganisation och som medlemsföretag är FORIA
med och arbetar för en sund och lönsam utveckling av vår bransch. Vi är också en del av Fair Transport - ett
ställningstagande för sunda transporter från ansvarfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker
klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.
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Anställda och mångfald
Fördelning av ålder och kön
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Medarbetarsamtal
Andel genomförda medarbetarsamtal
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FORIAs arbetsmiljömål 2018-2020: 100% genomförda medarbetarsamtal.
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FORIAs arbetsmiljömål 2018-2020: Nollvision mot kränkande särbehandling
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Sjukfrånvaro
Kort-och långtidsfrånvaro 2019 (%)
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Långtidsfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron 2019 för FORIA AB var 3,96% (4,24% 2018) och 2,78 % för FORIA Åkeri AB (1,90% 2018).
2018 mättes inte korttids- och långtidssjukfrånvaro separat.
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Miljömål
Forias övergripande miljömål 2018-2020

Foria ska minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan
• Utsläppen av koldioxid ska minska med 10% jämfört med 2016
• 50% av Forias transport- och maskintjänster ska vara
fossilbränsleoberoende*

* I samband med att reduktionsplikten infördes redovisas inte andelen förnybart i de olika drivmedlen vilket
gör att målet inte går att mäta och inte heller jämföra med tidigare år.
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Miljömål
Ton CO2e/omsatt kkr
0,026

0,0253

0,025
0,024
0,023
0,022

0,0229
0,0218

0,021

0,0212

0,02
0,019

2016

2017

2018

2019

Mål: Utsläppen av koldioxid ska minska med 10% jämfört med 2016
Resultat 2019: Utsläppen av koldioxid (Ton CO2e) per omsatt kkr har ökat med 5
% jämfört med 2016. Därmed har inte målet uppnåtts. Däremot har FORIA 2019
sänkt sina koldioxidutsläpp per omsatt kkr med ca 9 % jämfört med 2018.
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Arbetsmiljömål
Forias övergripande arbetsmiljömål
• Minskad korttidssjukfrånvaro
• Medarbetarenkäten: Nollvision gällande trakasserier, att inte bli
respekterad och ett icke inkluderande klimat
• Medarbetarenkäten: Bättre betyg på frågor gällande stress och
arbetsbelastning
• 100% genomförda skyddsronder enligt plan
• 100% genomförda medarbetarsamtal
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Arbetsmiljömål
Kort-och långtidsfrånvaro 2019 (%)
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Korttidsfrånvaro

Långtidsfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron 2018 var 4,24 % för FORIA AB och 1,90 % för FORIA Åkeri AB

Mål: Minskad korttidssjukfrånvaro
Resultat: 2018 mättes endast den totala sjukfrånvaron vilket gör att vi
inte kan jämföra åren med varandra.
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Arbetsmiljömål
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Mål: Nollvision gällande trakasserier, att inte bli respekterad och ett icke
inkluderande klimat
Resultat: Målet uppnåddes inte 2019
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Arbetsmiljömål
Arbetsmiljömål - stress och arbetsbelastning tjänstemän
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Mål: Bättre betyg på frågor gällande stress och arbetsbelastning
Resultat: Målet har uppnåtts 2019 vad gäller tjänstemännen, men inte
vad gäller arbetarna.
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Arbetsmiljömål

Mål: 100% genomförda skyddsronder enligt plan.
Resultat: Målet uppnåddes 2018 och 2019
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Arbetsmiljömål
Andel genomförda medarbetarsamtal
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Mål: 100% genomförda medarbetarsamtal.
Resultat: Målet har inte uppnåtts 2019
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