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Procudans CSR-politik 
Adding Value to your Supply Chain 

 
Inledning 
Procudan är experter på ingredienser och 
förpackningar för livsmedel, och vi tror på att 
värde utvecklas gemensamt. Vårt mål är att 
tillföra   värde för kunder och tillverkare. Vi 
köper från hela världen och våra kunder finns 
främst i Skandinavien. 
 
Vår värdegrund bygger på fyra grundläggande 
värderingar: Proaktivitet, Respekt, Effektivitet 
och Trivsel. 100% ansvar är en integrerad del av 
vår långsiktiga affärsstrategi. Vi arbetar med vår 
CSR-politik i förhållande till vår storlek och 
resurser. 
 
Kvalitet/Livsmedelssäkerhet 
Procudan är certifierad som följar:  

• ISO 22000 
• FSSC 22000 Food 
• FSSC 22000 Food Packaging 
• FSSC 22000 Transport & Storage 

 
Miljöaktiviteter 
Procudan följer nationella lagar och principer 
enligt FN: s Global Compact gällande miljön. Vi 
har elektronisk dokumenthantering, bl.a. för att 
minska miljöpåverkan och vi genomför 
regelbundet elbesparande initiativ. För att 
minska vårt avfall och som ett alternativ till 
bortforslande samarbetar Procudan med 
ScrapTrans, som förmedlar vårt avfall och våra 
restprodukter till jordbrukssektorn. 
 
Sociala aktiviteter 
Procudan stödjer välgörenhetsorganisationer och 
studerande. Vi samarbetar med lokala 
utbildningsinstitutioner. 
 
Ekonomi 
Procudan förstår behovet av lönsamhet i alla 
verksamheter. Därför övervakas och riskbedöms 
intäkter, kostnader och processer noga. 
 
Kundaktiviteter 
Baserat på Procudans värdeskapande lösningar, 
bl.a. i förhållande till riskhantering, teknik, 
logistik och kvalitetsstyrning, fokuserar vi på att 
optimera lösningar för våra kunder, som alla 
bidrar positivt till miljön, klimatet och 
ekonomiska sammanhang. 

 
Leverantörsaktiviteter 
Procudan genomför leverantörsutvärderingar / 
revision med utgångspunkt i kvalitet och 
livsmedelsäkerhet. 
  
Dessutom måste leverantörerna uppfylla 
Procudans Code of Conduct krav, som bygger på 
principerna i FN: s Global Compact.  Procudan 
och våra leverantörer följer de principerna som 
bl.a. hanterar barnarbete och arbetsmiljöfrågor. 
 
Medarbetaraktiviteter 
I förhållande till våra medarbetare vill Procudan 
ha en arbetsmiljö som är fysiskt och psykiskt 
säker och hälsosam, och hjälper till att attrahera 
och behålla kompetenta medarbetare. 
 
Vi har ett stort ansvar för våra anställda. Vi vill 
vara en inkluderande arbetsplats där varje 
medarbetare trivs och får möjlighet att 
utvecklas. Vi anser att det är viktigt att 
Procudans anställda har bra balans mellan fritid 
och arbete, och vi stödjer dem i att ha ett aktivt 
och hälsosamt liv, bl.a. genom att stödja 
idrottsaktiviteter. 
 
Procudan accepterar inte diskriminering, hot, 
förtryck eller trakasserier i någon form. 
 
Procudan anställda har en rad 
medarbetarfördelar, till exempel sjukförsäkring, 
pension, massage, matsal och fruktavtal. Vi 
genomför årligen en Trivselsanalys och 
medarbetarsamtal. Vi fokuserar även på 
stresshantering och utbildning. Vi har 
regelbundna personalarrangemang och har en 
aktiv personalförening. 
 
Vi deltar i flexibla jobblösningar (flex-job) och 
följer svensk lagstiftning som föreskrifter om 
hälsa och säkerhet. Procudan, har naturligtvis en 
arbetsmiljökommitté. 
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