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GRI-INDEX
Ragn-Sells redovisar hållbarhetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core.
I nedanstående tabell anges var i vår digitala hållbarhetsredovisning för
2015 information för respektive indikator finns redovisad. Samtliga generella
standardindikatorer är redovisade. Avseende specifika standardindikatorer utgår
redovisningen från vad som är väsentligt för vår verksamhet.
I tabellen nedan visas också kopplingen mellan vårt arbete med de betydande
hållbarhetsaspekterna och Sveriges nationella miljömål samt FNs globala mål för
hållbar utveckling.
Sid.
1-2
3-5

Generella standardindikatorer
Väsentliga aspekter - hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer

Generella standardindikatorer

Läshänvisning

Kommentar

G4-1 Uttalande av vd och styrelseordförande
G4-3 Organisationens namn

Det här är Ragn-Sells/Organisation

G4-4 De viktigaste produkterna och/eller tjänsterna

Hållbara affärer med kunden i Centrum/Våra tjänster

G4-5 Lokalisering av huvudkontor

Det här är Ragn-Sells/Organisation

G4-6 Länder i vilka organisationen är verksam

Det här är Ragn-Sells/Organisation

G4-7 Ägarstruktur och bolagsform

Det här är Ragn-Sells/Organisation

G4-8 Marknader där organisationen är verksam

Det här är Ragn-Sells/Organisation, Här finns RagnSells

G4-9 Organisationens storlek

Det här är Ragn-Sells

G4-10 Medarbetardata

Våra medarbetare

G4-11 Andel av personalstyrkan som har kollektivavtal

Våra medarbetare

G4-12 Organisationens leverantörskedja

Hållbarhetsstrategi och styrning/Vår värdekedja

G4-13 Väsentliga förändringar under
redovisningsperioden

Bildande av dotterbolaget RagnSells Häradsudden AB vid förvärv
av anläggningen Häradsudden,
bildande av dotterbolaget RagnSells Kommunpartner AB, förvärv
av OMÖ AS

G4-14 Tillämpning av försiktighetsprincipen

Vid anläggningarna är hänsyn
tagen till försiktighetsprincipen,
som är inskriven i lagstiftningen,
när tillstånd och villkor beslutas

forts. på sid 2.
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forts. från sid 1.

Generella standardindikatorer

Läshänvisning

G4-15 Externa regelverk, standarder, principer som
organisationen omfattas av/stödjer

Hållbarhetsstrategi och styrning/styrning av vårt
hållbarhetsarbete, Vårt arbete med Sveriges
nationella miljömål och de globala målen för hållbar
utveckling

G4-16 Medlemskap i organisationer och
sammanslutningar

Vårt samhällsengagemang/Medlemskap i
organisationer

G4-17 Organisationsstruktur inklusive redogörelse för
enheter som ingår alt. exkluderas.

Det här är Ragn-Sells/Organisation

G4-18 Process för definition av innehållet i
redovisningen

Hållbarhetsstrategi och styrning/Väsentliga
hållbarhetsfrågor

G4-19 Redovisa samtliga identifierade väsentliga
aspekter som identifierats i processen för definition av
innehållet i redovisningen

Hållbarhetsstrategi och styrning/Väsentliga
hållbarhetsfrågor

Kommentar

G4-20 Redovisa avgränsningar inom organisationen

Redovisningen omfattar all verksamhet inom Ragn-Sells AB med
dotterbolag

G4-21 Redovisa avgränsningar utom organisationen.

Redovisningen innefattar inte
påverkan i leverantörskedjan. Där
relevant beskrivs hur Ragn-Sells
verksamhet påverkar leverantörer,
kunder (inklusive materialkunder)
och samhället

G4-22 Effekt av och orsak till omräkning/ändring av
data/info

Detta är Ragn-Sells första
hållbarhets redovisning enligt
GRIs riktlinjer

G4-23 Väsentliga förändringar vad gäller omfattning
och gränsdragning jmf med tidigare redovisningar

Detta är Ragn-Sells första
hållbarhetsredovisning enligt
GRIs riktlinjer

G4-24 Organisationens intressenter

Hållbarhetsstrategi och styrning/Dialog med vår
omvärld och invärld

G4-25 Princip för identifiering och urval av
intressenter

Hållbarhetsstrategi och styrning/Dialog med vår
omvärld och invärld

G4-26 Former för intressentengagemang

Hållbarhetsstrategi och styrning/Dialog med vår
omvärld och invärld

G4-27 Väsentliga frågor som lyfts av respektive
intressentgrupp i dialogen och vilka initiativ som
tagits

Hållbarhetsstrategi och styrning/Dialog med vår
omvärld och invärld

G4-28 Redovisningsperiod

2015-01-01 till 2015-12-31

G4-29 Datum för publicering av senaste redovisningen

Detta är Ragn-Sells första
hållbarhetsredovisning enligt
GRIs riktlinjer. 2014 års hållbarhetsredovisning publicerades i
juni 2015

G4-30 Redovisningscykel

Ettårig, kalenderår

G4-31 Kontaktperson för redovisningen

Om Ragn-Sells hållbarhetsredovisning 2015

G4-32 GRI-innehållsindex

GRI-index

G4-33 Policy och rutiner för extern granskning

Redovisningen är inte granskad
av extern part

G4-34 Organisationens bolagsstyrning

Det här är Ragn-Sells/Organisation

G4-56 Organisationens värderingar, principer,
standarder, uppförandekod och etiska policys

Hållbarhetsstrategi och styrning/Styrning av vårt
hållbarhetsarbete
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Väsentliga aspekter
– hållbarhetsstyrning och
resultatindikatorer

Läshänvisning

Kommentar

FNs Globala
mål om
hållbar
utveckling

Ekonomiskt resultat
Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstrategi och
styrning/Styrning av
vårt hållbarhetsarbete,
Verksamhetsmål och resultat,
Hållbar ekonomi

G4-EC1
Skapat och levererat direkt
ekonomiskt värde

Hållbarhetsstrategi och styrning/
Hållbar ekonomi

Mål 8. Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Efterlevnad av lagar och bestämmelser
Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstrategi och
styrning/Styrning av vårt
hållbarhetsarbete, Efterlevnad
av lagar och andra regler

G4-EN29 Betydande böter, och det totala
antalet icke-monetära sanktioner till
följd av brott mot miljölagstiftning och
bestämmelser

Indikator redovisas
i våra kommande
redovisningar

Kundnöjdhet
Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstrategi och styrning/
Verksamhetsmål och resultat
Hållbara affärer med kunden i
centrum/Dialog med våra kunder

G4-PR5
Resultat av undersökningar för
mätning av kundnöjdhet

Hållbara affärer med kunden i
centrum/Kundunder-sökning

Antal reklamationer

Hållbarhetsstrategi och styrning/
Verksamhetsmål och resultat
Hållbara affärer med kunden i
centrum/Fokus på minskat antal
fakturareklamationer

forts. på sid 4.

ragnsells.se

Sveriges
nationella
miljömål
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forts. från sid 3.

Väsentliga aspekter
– hållbarhetsstyrning och
resultatindikatorer

Läshänvisning

Kommentar

FNs Globala
mål om
hållbar
utveckling

Sveriges
nationella
miljömål

Klimatpåverkan
Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstrategi och styrning/
Verksamhetsmål och resultat
Miljöpåverkan från vår
verksamhet/En effektivare
och grönare fordonsflotta,
Transporter, Tjänsteresor, El och
fjärrvärme, Klimatpåverkan från
deponier

G4-EN15
scope 1

Miljöpåverkan från vår
verksamhet/Klimatbokslut

Mål 13.
Bekämpa klimatförändringen

Mål 1. Begränsad
klimatpåverkan

G4-EN16 Inköpt energi - indirekta utsläpp av
växthusgaser, scope 2

Miljöpåverkan från vår
verksamhet/Klimatbokslut

Mål 13.
Bekämpa klimatförändringen

Mål 1. Begränsad
klimatpåverkan

G4-EN17 Övriga indirekta utsläpp av
växthusgaser, scope 3

Miljöpåverkan från vår
verksamhet/Klimatbokslut

Mål 13.
Bekämpa klimatförändringen

Mål 1. Begränsad
klimatpåverkan

G4-EN18 Intensitet avseende
växthusgasutsläpp

Miljöpåverkan från vår
verksamhet/Klimatbokslut

Mål 13.
Bekämpa klimatförändringen

Mål 1. Begränsad
klimatpåverkan

Mål 3. Hälsa och
välbefinnande,
Mål 6. Rent vatten
och sanitet

Mål 7. Ingen
övergödning, Mål
8. Levande sjöar
och vattendrag,
Mål 9.
Grundvatten av
god kvalitet,
Mål 15. God
bebyggd miljö

Direkta utsläpp av växthusgaser,

Utsläpp till vatten
Hållbarhetsstyrning

Miljöpåverkan från vår
verksamhet/Utsläpp till mark
och vatten, Behandling av
vatten från våra anläggningar

G4-EN22
Utsläpp till vatten - mängder,
recipient och kvalitet

Miljöpåverkan från vår
verksamhet/Behandling av
vatten från våra anläggningar

forts. på sid 5.

ragnsells.se

Vattenvolymer
mäts endast för ett
fåtal anläggningar.
I tillstånden
som reglerar
vilka ämnen som
får släppas ut
anges i de flesta
fall maximala
halter snarare än
mängder
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forts. från sid 4.

Väsentliga aspekter
– hållbarhetsstyrning och
resultatindikatorer

Läshänvisning

Kommentar

FNs Globala
mål om
hållbar
utveckling

Sveriges
nationella
miljömål

Miljöpåverkan från produkter och tjänster
Hållbarhetsstyrning

Hållbara affärer med kunden i
centrum/Våra tjänster
Vårt samhälls-engagemang/
Innovation-ett måste för att
möta framtiden

G4-EN27 Minskning av negativ och/
eller ökning av positiv miljöpåverkan genom
tillhandahållna produkter och tjänster

Hållbara affärer med kunden i
centrum
Hållbara affärer med kunden i
centrum/Våra tjänster

Miljöpåverkan
är kvantifierad
i de fall det är
möjligt. I övrigt
ges en kvalitativ
beskrivning av
miljönyttan som
uppnås genom
tjänsten/produkten

Mål 9. Hållbar
industri,
innovationer och
infrastruktur
Mål 11. Hållbara
städer och
samhällen
Mål 12. Hållbar
konsumtion och
produktion
Mål 13.
Bekämpa klimatförändringen
Mål 17:
Genom-förande
och globalt
partnerskap

Frekvens redovisas
vad gäller olyckor
och sjukfrånvaro.
Redovisning efter
kön görs inte.

Mål 3. Hälsa och
välbefinnande
Mål 8. Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Vilka globala och
svenska miljömål
som kan kopplas
till aspekten
varierar beroende
på vilken typ av
vara eller tjänst
som levereras samt
hur materialet
används i
avsättningsled

Mål 8. Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Mål 16. Fredliga
och inkluderande
samhällen

Medarbetares hälsa och säkerhet
Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstrategi och styrning/
Verksamhetsmål och resultat
Våra medarbetare/Hälsa och
säkerhet

G4-LA6
Frekvens vad gäller skador,
sjukdomar, förlorade dagar och annan frånvaro
och totalt antal arbetsrelaterade dödsfall, efter
kön och region

Våra medarbetare/Hälsa och
säkerhet, Olycksfall, tillbud och
sjukfrånvaro

Ansvar i leverantörsled (inklusive ansvar i avsättningsled)
Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstrategi och styrning/
Ansvar i vår värdekedja

G4-EN32, G4-LA14, G4-HR10 Andel av nya
leverantörer som utvärderats enligt miljökriterier, kriterier för arbetstagarrättigheter och
kriterier för mänskliga rättigheter

Hållbarhetsstrategi och styrning/
Ansvar i vår värdekedja

G4-EN33, G4-LA15, G4-HR11 Antal
leverantörer som följts upp gällande krav för
miljö, arbetstagarrättigheter och mänskliga
rättigheter

Hållbarhetsstrategi och styrning/
Ansvar i vår värdekedja

ragnsells.se

Mål 8. Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Mål 16. Fredliga
och inkluderande
samhällen

Mål 1. Begränsad
klimatpåverkan,
Mål 4. Giftfri
miljö,
Mål 15. God
bebyggd miljö

