Utbildning Kemikalielagstiftning samt fokus på sociala
risker och kemikalier i leverantörskedjan
2018-05-23, Näringspunkten, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm

Program
9.45–10.00

Registrering och fika

10.00–12.00

Lagstiftning
Utbildare: Johanna Wachtmeister
En praktiskt och konkret genomgång av lagstiftning såsom
leksaksdirektivet, REACH, CLP, POPs, RoHS, miljöbalken,
produktsäkerhetslagen, kontakt med livsmedel, kosmetika mm
• Interaktiva övningar med exempel (”den här dockan, badbaljan,
målarfärg”)
• Praktisk övning kring definitionsfrågan ”vad är leksaker”?

12.00–13.00

Lunch

13.00–14:30

Säkra leverantörskedjan ur kemikaliesynpunkt
Utbildare: Carmen Daoud
Proaktivt arbete - hur säkerställer man leverantörskedjan/produktionen
ur kemikaliesynpunkt? Vart ligger riskerna och hur når man ut till
leverantörerna så att de förstår innebörden av de
kemikalierestriktionerna och de policys man har och få dem att börja
tillämpa dessa?
• Interaktiva övningar med konkreta exempel

14.30–15.00

Frågestund och fikapaus

15.00–16.00

Leverantörskedja
Utbildare: Lotta Amsén
En genomgång av relevanta sociala och etiska risker i leverantörsled:
vilka är de, var finner man relevant information och hur kan man
värdera riskerna i förhållande till varandra? Ni kommer även att få en
inblick i varför krav på ett systematiskt arbete i leverantörsledet ställs
och förslag på hur man kan följa upp dessa.
• Bikupediskussioner

Pris (inkl. lunch, fika och kursintyg):
Icke medlemmar: 3 690 kr/person exkl. moms.
Medlemmar i Lek & Babybranschen 2 990 kr/person exkl. moms.
Anmäl dig senast den 15 maj till jennifer@lekobaby.se. Vid anmälan uppge fullständig fakturaadress
samt meddela eventuella allergier eller specialkost. Det finns begränsat antal platser så var ute i god
tid! Anmälan är bindande - det går dock att överlåta anmälan till en annan person.

Utbildningsledare
Johanna Wachtmeister
Johanna har mycket god kunskap om kemikaliehantering och
kemikalielagstiftning och arbetar som senior konsult på Trossa AB. Exempel
på uppdrag är support, rådgivning och problemlösning kring kemiska
frågeställningar av olika slag, kemisk dokumentation, klassificering,
säkerhetsdatablad, kemikaliehantering, riskbedömningar,
kemikalielagstiftning (REACH, CLP), revisioner med mera. Har hållit många
utbildningar inom området. Johanna har en PhD i organisk kemi från
Stockholms Universitet.

Lotta Amsén
Statsvetare (med inriktning på Freds-och Konfliktkunskap) från Uppsala
Universitet samt utbildad inom kvalitets- och miljöledningssystem. Hon har
erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling, förändringsarbete och
systematisk uppföljning av leverantörskedjor inom näringslivet. Lotta har
tidigare varit Hållbarhetsansvarig på Indiska Magasinet med övergripande
ansvar för företagets hållbarhetsarbete och leverantörsled. Certifierad
revisionsledare inom ISO 9001 och ISO 14001 samt van vid leverantörsbesök
i riskländer, framförallt i Asien. Gör konsultuppdrag inom hållbar
leverantörskedja, riskanalyser, hållbarhetsstrategi & -utbildningar samt
miljöledningssystem. Gör revisioner primärt inom socialt ansvar.
Carmen Daoud
Civilingenjör i Kemiteknik och har en MSc. i Kemi och biovetenskap från
Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Hon har erfarenhet av
detaljhandeln då hon tidigare arbetat proaktivt med hållbarhetsfrågor och i
synnerhet kemikaliefrågan och hållbara material på bl.a. H&M Group, Retail
& Brands AB och Åhléns. Carmen har bred kompetens inom kemikalier, kan
utvärdera innehållet i formuleringar och säkerställa att produkter, såsom
textilier och hårda material, är fria från potentiellt farliga ämnen. Utöver det
så har Carmen stor erfarenhet av att genomföra utbildningar inom
kemikaliefrågor för att säkerställa implementering av fastlagda strategier
kopplat till produkters innehåll.

Trossa är en stolt samarbetspartner med Lek & Babybranschen.
Kontakta oss gärna med din fråga!
johanna.wachtmeister@trossa.se 0730-75 57 58
lotta.amsen@trossa.se 0730-75 57 51
carmen.daoud@trossa.se 0737-75 57 87

