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1. EU-konsultation CMR-ämnen 

TEKO har arbetat med ett remissvar på EU-
konsultationen snabbspåret 68:2 angående 
begränsningar av CMR- ämnen i textila 
konsumentprodukter. Arbetet har skett i 
samråd med medlemsföretag, Svensk Handel 
och Swerea. Vi kommer att lämna ett generellt 
svar från våra medlemsföretag, men ni har 
också möjlighet att lämna egna svar. 

Ytterligare information om konsultationen når 
ni via nedanstående länk 

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id
=8299&lang=sv 

För de av er som önskar ta del av senaste 
utkastet ber vi er maila 
maria.lindström@teko.se så får ni det skickat. 
När remissvaret är klart och inskickat den 22 
mars kommer det att publiceras på hemsidan.  

Har ni frågor eller kommentarer kring arbetet, 
kontakta Weronika Rehnby, 
weronika.rehnby@teko.se eller 08-762 66 65 

 

 

2. Hållbarhetsredovisningslagen 

Om hållbarhetsredovisning  

Det kommer lagkrav på att företag skall utöka 
sin hållbarhetsredovisning i årsredovisningar. 
Detta är ett förslag från kommissionen som 
skall införlivas i svensk lag. För närvarande är 
det oklart om det slutliga förslaget kommer att 
omfatta företag med minst 50 anställda eller 
om det är minst 250 anställda som är ett av 
kriterierna för när redovisning är tvingande. 
Som det ser ut nu blir det tidigast aktuellt för 

bokslutsår som börjar från 1 januari 2017, och 
det finns en tidsfrist på att det skall vara utfört 
senast 6 månader efter att årsredovisning är 
utförd. 

TEKO följer arbetet och kommer att 
återkomma i frågan. Vi blir idag inbjudna till ett 
stort antal utbildningar i ärendet. Då den 
svenska omfattningen inte är klar uppfattar vi 
att dessa endast kan vara generella. I den mån 
många av våra medlemsföretag omfattas 
återkommer vi med egen utbildning inom 
området. 

Vill ni ha mer information kontakta Cecilia Tall 
cecilia.tall@teko.se eller 073-825 79 00. 

 

 

3. TEKO Plus - nyhet för alla 
medlemmar i TEKO! 

Från och med den 18 mars erbjuder TEKO ett 
antal medlemsförmåner samlade på ett och 
samma ställe. Ni finner alla erbjudanden 
genom att direkt gå in på www.tekoplus.se. 

Här finns upphandlade inköpsavtal för 
exempelvis drivmedel, transporter och 
försäkringar – områden som är relevanta för de 
flesta företag. TEKO Plus är en tjänst hos 
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag som 
gör det enkelt för medlemmarna att sänka sina 
kostnader och spara tid. Tjänsten är 
kostnadsfri och valfri att använda för 
medlemmar i TEKO, Sveriges Textil- och 
Modeföretag. 
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4. Kontaktinformation 

Maria Lindström, bransch,  08-762 66 63 

Weronika Rehnby, miljö, 08-762 66 65 

Lin Sällström, bransch, 08-762 66 64 

Cecilia Tall, generalsekr., 08-762 66 61 

e-post: fornamn.efternamn@teko.se förutom 
Dan Sahlén och Malin Nilsson, 
fornamn.efternamn@teknikforetagen.se 

www.teko.se 

 

Med vänlig hälsning 

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag 

 

Cecilia Tall 

 

http://www.teko.se/

