Hållbarhetsrapport
2020

Välkommen till
Holmgrens Bils
Hållbarhetsrapport
2020
Det är viktigt för oss, som en av Nordens största bilåterförsäljare, att beskriva vår roll i
omvandlingen av bilbranschen och hur vi arbetar för att ta ansvar för verksamhetens
påverkan på klimat och miljö, personal och kunder, samt leverantörer och samhället.
Vi har under året utvärderat riskerna med verksamheten och lagt några pusselbitar
som skapar förutsättningar för gemensamma rutiner och system. I denna rapport
sammanfattar vi de steg vi har tagit mot en hållbar framtid.
Rapporteringen avser perioden 2020-01-01 till 2020-12-31 och omfattar Holmgrens
Bil AB, tidigare Holmgrens Bil i Småland AB och det som idag är Holmgren Mobility.
Yttersta ansvar för Hållbarhetsrapportering åligger styrelsen.

VD:n har ordet
2020 har varit ett omvälvande år. När pandemin slog till

Vår största samhällspåverkan kommer från våra arbets-

på allvar vidtog vi först ett antal snabba åtgärder för att

platser och vårt engagemang på den lokala orten där vi

parera effekterna. Dessa åtgärder var viktiga eftersom

är verksamma.

flera av våra varumärken genomförde produktionsstopp

•

Vi vill att våra arbetsplatser ska återspegla samhället

som ledde till förlängda leveranstider av sålda bilar, samt

i stort. Mångfald och jämställdhet bidrar till ökad

allt färre lagerbilar.

trivsel och effektivitet.
•

Vi har många pågående samarbeten med

Med facit i hand så tittar vi tillbaka på ett svårt år där vi

utbildningsanordnare och gymnasieskolor runt

trots allt, tagit hand om både återkommande och nya

om i landet och erbjuder praktikplatser på de flesta

kunder på ett bra sätt och lyckades genomföra några

anläggningar.

stora satsningar. Det är år 2020 vi har prioriterat framtag-

•

ningen av en hållbarhetsplan som ger oss vägbeskriv-

Vi sponsrar ett flertal idrottsföreningar och är
engagerade i välgörenhetsorganisationer.

ningen på resan framåt till gagn för både medarbetarna,
kunderna, leverantörerna och samhället i stort.

Vi har uppdaterad vår leverantörskod och jobbar metodiskt för att bidrar med det vi kan för att skapa transpa-

Holmgrens Bils största miljöpåverkan kommer från

rens och påverka mänskliga rättigheter.

energiförbrukningen. Vi har därför genomfört en omfattande energikartläggning, sett över energiförbrukningen

Detta är bara några av de många insatser som har gjorts

och lyckats uppnå några mål.

under året. Välkommen att läsa hela Hållbarhetsrapporten

•

Vi har minskat elkonsumtion med 6,1% samtidigt

2020 för att få reda på våra planer och hur vi tänker ta

som vi ökar omsättningen

ansvar för vår miljö- och samhällspåverkan och därmed

•

Vi köper endast in förnybar energi

bidra till en hållbar framtid.

•

Vi främjar övergången till elbilar och har investerat
1,9 miljoner i laddstolpar.

Följ med oss! Resan har börjat.

Syftet med energikartläggningen är att identifiera

VD

energibesparande åtgärder. Det innebär att vi minskar

Benny Holmgren

vår miljöpåverkan och jobbar sparsamt. Vi gör mer med
mindre helt enkelt. Åtgärderna som har bidragit till det
positiva resultatet kommer att appliceras på andra delar
av verksamheten under 2021.
Vi har också valt att byta
till leverantörer som
erbjuder enbart förnybar
energi. Vi har satt ett tufft
mål att Holmgrens Bil ska
drivas till 100% på förnybar
energi 2021.

”Jag är stolt över det vi har
lyckats med under 2020.
Framförallt att vi lyckats stärka
teamkänslan på Holmgrens Bil.”

Elbilsmarknaden fortsätter att växa. Om köpet av en elbil
ska kännas okomplicerat för en kund måste infrastrukturen
hänga med. Vi har investerat stort i laddstolpar och erbjuder våra kunder möjlighet att ladda sin bil kostnadsfritt. Vi
kommer fortsätta investera i infrastrukturen under 2021.
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Om Holmgrens Bil

1

Organisation
Holmgren
Group AB
556371-2610

Green Motion
Scandinavia AB (52%)
559204-5560

Holmgren
Mobility AB
556327-6939

Bilhuset Nr 1 i
Helsingborg AB
556384-8067

Holmgrens Bil AB
556313-6620

Holmgrens Fritid
AB (70%)
559256-2507

Holmgrens
Autofinans AB
556227-1154

Nivika Fastigheter
AB (14%)
556735-3809

Göteborgs
Bilfinans AB
556722-3424

Värdegrund
Vårt varumärkeslöfte - Vi bryr oss

Våra kärnvärden

Det är den upplevelse varje kund alltid har rätt att förvänta

•

Glädje

sig. Löftet ska både omfatta sanningens ögonblick; den

•

Respekt

förväntade upplevelsen före, under och efter kontakten

•

Ansvar

med Holmgrens Bil.

•

Sparsamhet

Vår affärsidé

Vår Vision

Vi erbjuder service, bilar, fritidsfordon och mobilitetstjänster.

Ledande i Sverige inom personlig mobilitet.

Genom engagerade medarbetare och branschledande
service bygger vi långsiktiga relationer med våra kunder.

Orter och varumärken

ÖREBRO

NYKÖPING

NORRKÖPING
LINKÖPING

SKÖVDE

BORÅS

VÄSTERVIK

JÖNKÖPING
VIMMERBY

NÄSSJÖ
VETLANDA

VÄRNAMO

VÄXJÖ

KALMAR

KARLSKRONA
HELSINGBORG

Årets viktigaste händelser

Genomfört
ledarskaps- och
chefsutbildningar

Genomfört
coachning i
individuell
ledarskapsutveckling

Genomfört HR
basutbildningar

Centraliserad
reservdelshantering

Genomfört
koncernövergripande
energikartläggning

Tagit fram en
handlingsplan för
hållbarhet

Centralisering av
skadeverksamheten

Byggt ut laddningsinfrastrukturen i
stor skala

Jobbat med
digitaliseringen

Hållbarhet på Holmgrens Bil

Hållbarhet – En Självklarhet
På Holmgrens Bil handlar hållbarhet om att leva upp till
våra kärnvärden; glädje, respekt, ansvar och sparsamhet.
Vi bryr oss om varandra, våra kunder och leverantörer
och samhället. Vi vill tillvarata resurser och göra mer
med mindre. Vi ska vara lönsamma och effektiva för att
finnas kvar för morgondagen. Hållbarhet är för oss en
självklarhet.
Vår hållbarhetsplan är vår vägbeskrivning mot tydliga
och prioriterade mål. Vi bevakar vår del i fordonslivscykeln, fokuserar på det väsentliga och kopplar kärnverksamheten till våra ambitioner att bidra till FN:s globala
mål för en hållbar utveckling. Det innebär att vi följer
lagstiftning och etiska regler och normer. Framförallt är
vi proaktiva och inför rutiner och processer, samt följer
upp mål och resultat kontinuerligt. Det är ett arbete
som bygger på engagemang som i slutändan
bidrar till ökad trivsel och
säkerhet och minimerar
risker.

”Med en tydlig hållbarhetsplan och gemensamma
krafter tar vi ansvar för verksamhetens påverkan på
klimat- och miljö, personal, kunder, samt
leverantörer och samhället.”

Holmgrens Bil vill ta positionen som en av Nordens
mest hållbara återförsäljare. Våra produkter och
tjänster har länge gjort skillnad för våra kunder. Med
en hållbarhetsplan kommer vi kunna mäta hur vi gör
skillnad för vår omgivning.
Vi har delat upp vår hållbarhetsplan i fyra fokusområden;
miljöansvar, personalansvar, leverantörsansvar och
samhällsansvar. Här kommer en sammanfattning av våra
policys inom varje område.
Genom att följa en systematisk plan för hållbarhet tar vi
ansvar för verksamheten och visar att det går att göra
mer med mindre. Självklart!
HR & affärsstödschef/ hållbarhetsansvarig
Annika Duvek

SAMHÄLLSANSVAR
MILJÖANSVAR

Vi strävar efter ett samhällsengagemang som

Vi strävar efter att ha minimal negativ påverkan

representerar Holmgrens Bils värdegrund. Vi

på miljön från vår affärsverksamhet. Vi kommer

har en sponsringspolicy och vill främja hälsa

att göra det genom att vara energieffektiva,

och mångfald hos främst ungdomsföreningar

använda förnybara eller återvunna resurser,

med en lokal förankring. Vi vill erbjuda praktikplatser,

minska avfall och utsläpp och arbeta för att

till både killar och tjejer, som har val utbildning

eliminera farliga ämnen.

som skapar möjligheter i vår bransch.

LEVERANTÖRSANSVAR

PERSONALANSVAR

Vi strävar efter ansvarsfullt inköp. Vi utvärderar

Vi strävar efter att minimera hälsorisker och

och godkänner alla våra leverantörer utifrån

optimera säkerhet och trivsel på våra arbets-

miljö, personal, affärsetik och samhällspåverkan.

platser. Vi vill att våra arbetsplatser återspeglar

Inom affärsetik och mänskliga rättigheter har vi

ett samhälle där alla människor oavsett ålder,

nolltolerans för kränkande behandling, under-

kön, etnicitet eller fysiska omständigheter

måliga arbetsvillkor, korruption, mutor, jäv och

får lika möjligheter. Vi tror att mångfald och

förskingring.

jämställdhet bidrar till en kreativ och produktiv
arbetsmiljö.

Väsentlighetsanalys
Företag ska i enlighet med ÅRL lagstiftning rapportera om sitt hållbarhetsarbete inom miljö, sociala
förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och anti-korruption. För att utforma ett strategiskt hållbarhetsarbete där både lönsamhet och relevans är i fokus, har vi utfört en väsentlighetsanalys med syfte
att identifiera de viktigaste hållbarhetsaspekterna för Holmgrens Bil. Nedan redovisas resultatet efter
väsentlighetsanalysen och vilka frågor företaget prioriterar med hänsyn till våra intressenter och vad vi
som organisation kan vara med att påverka, styra och göra störst nytta.
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Påverkningsbart på Holmgrens Bil

Vår del i ett fordons livscykel
Vi ser ett allt större intresse av att minimera
effekterna av fordonsproduktion, försäljning,
användning och återvinning. Våra varumärken
analyserar produktens totala livscykel och
jobbar aktivt med att minimera riskerna. Som
återförsäljare finns områden i värdekedjan
som vi kan påverka, styra och gör nytta. Andra

Omhänderta
återvunnen
material från
fordon

Samverka med
producenter för
att utveckla
stödfunktioner
Utveckla nya
modeller

områden ansvarar andra aktörer för.

Demontera
fordon

= Påverkningsbara områden
= Kan påverka i mindre utsträckning

Tillverka fordon

Genomför
service och
reparationer

Sälja fordon

Använd
fordon

FN:s Globala Hållbarhetsmål
De 17 globala målen för hållbar utveckling syftar till att
stoppa miljöförstörelse, minska ojämlikheter och orättvisor
i världen, och lösa klimatkrisen. Målen för hållbar utveckling
är vår guide för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid
för alla. De tar itu med de globala utmaningar vi står inför.
De 17 målen är alla sammankopplade och det är viktigt att
vi bidrar och tar ansvar för det vi kan.

Vår hållbarhetsplan

Vårt Miljöansvar

Vårt Personalansvar

Vision:
Vi kommer att vara ett företag som drivs på förnybar energi där det är möjligt. Vi vill minska våra
utsläpp av växthusgaser i absolut tal samtidigt
som vi fortsätter att växa.

Vision:
Vi kommer vara ett företag med hög frisknärvaro
och trivsel. Vi tillhandahåller en säker och givande
arbetsplats och är en attraktiv arbetsgivare för
både män och kvinnor.

Prioriterade Mål:
•
Förnybar energi 100% 2022
•
Minska elkonsumtion med ökad omsättning
och i korrelation till klimatet 10% 2022
•
Minska avfallet av wellpapp med 20% 2021
•
Minska CO 2 förbrukningen med 10% 2021

Prioriterade Mål:
•
Minska personalomsättning för hela
koncernen (vår strävan är att komma ner
till 24% 2021)
•
Öka antal kvinnliga chefer med 25% 2022.
(Vår strävan är 50/50)

KPI (Indikator):
•
Energiförbrukning
•
Vattenkonsumtion/avlopp
•
Avfall: Deponi/ Återvinning
•
CO 2 transporter

KPI (Indikator):
•
Frisknärvaro
•
Antal olyckor och tillbud
•
Antal kv/mn chefer
•
Antal studietimmar
•
Personalomsättning
•
Nöjd Medarbetar Index

FN:s Globala Mål:

FN:s Globala Mål:

Vårt Leverantörsansvar

Vårt Samhällsansvar

Vision:
Vi kommer att vara ett företag som jobbar
enbart med företag som lever upp till etiska
regler och normer och som tar hänsyn till
miljön. Vi kommer att välja ut miljövänliga
produkter när likvärdiga alternativ finns, till
ungefär samma kostnad.

Vision:
Vi kommer vara ett företag som sponsrar
aktiviteter som främjar hälsa och mångfald.

Prioriterade Mål:
•
100 % av våra leverantörer ska skriva
under vår leverantörskod till 2022.
•
Reducering av inköp av engångs-muggar
med 10 % 2021.
•
Reducering av inköp av enliters plastflaskor av olja med 50% till 2022.

Prioriterade Mål:
•
Vi följer vår sponsringspolicy och följer
effekterna.
•
Praktik- och lärlingsplatser erbjuds även i
fortsättningen
KPI (Indikator):
•
Inventerar sponsring under 2022
•
Inventerar antal praktikplatser under
2022.
FN:s Globala Mål:

KPI (Indikator):
•
Antal nytecknade avtal fram till 2022
•
Omsättning engångsmuggar 2021.
•
Kobrarapport oljeinköp 2021 - 2022.
FN:s Globala Mål:

Vårt miljöansvar
Risker med vår verksamhet
Holmgrens Bils största miljöpåverkan kommer från växthusgasutsläpp och energiförbrukning. Andra
risker med verksamheten bedöms uppstå i kemikaliehantering, avfallshantering samt vattenkonsumtion
och förbrukning. Det övergripande miljöarbetet utgår ifrån miljöpolicyn som revideras årligen. Alla medarbetare har tillgång till informationen i personalhandboken som finns på intranätet, samt informeras
om via internutbildningar och via skyddsronder.

Energiförbrukning
Holmgrens Bil har under 2020 anlitat en certifierad energikonsult för att utföra en omfattande energikartläggning inom koncernen. Syftet med energikartläggningen är att ha ett bra underlag för att kunna
identifiera energisparande åtgärder med bästa möjliga utfall. Åtgärder har redan tagits för att spara
energi på ett flertal anläggningar med kartläggningen som underlag. Vi mäter energiförbrukningen för
att analysera vilka åtgärder som faktiskt har gett effekt. För att ytterligare minska klimatpåverkan från de
egna anläggningarna har avtal tecknats med leverantörer som till exempel Kalmar Energi som levererar
enbart förnybar energi.

Vattenförbrukning
Det går åt en liten mängd vatten i bilhallen och personalrummen till kunder och medarbetare. Den stora
förbrukningen äger rum i tvätthallarna och verkstäder. För att minska risken att vattnet släpps ut i onödan
har vi börjat följa vattenkonsumtion och mängd utsläpp.

Avfallshantering
Under 2020 hade verksamheten inga betydande spill. Holmgrens Bils avfall återvinns och källsorteras i
största möjliga mån medan miljöfarligt avfall omhändertas. För att uppfylla förordningen om farligt avfall
besiktigas alla våra oljeavskiljare kontinuerligt. Under året har mängden avfall kartlagts på respektive
anläggning. Då Holmgrens Bil har gjort förvärv och slagit ihop verksamheter kommer utvecklingen att
utvärderas och följas upp på anläggningsnivå.

Kemikaliehantering
Vårt kemikaliehanteringsarbete bygger på tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning. I flera år har vi
arbetat med standardisering av kemikalier, vilket resulterar i en reducering av antalet kemikalier vi använder.
Verksamhetens kemikalier digitaliseras i ett registreringsprogram Chemical Manager. Riskanalyser görs på
samtliga substanser som tas in i verksamheten. Riskanalysen består av två steg; 1. Riskbedömning av kemikalierna som finns i produkterna och 2. Riskbedömning av användandet av produkten, med faktorer
som exempelvis mängd och skyddsutrustning.
En viktig del i vårt arbete med kemikalier är även att föra kontinuerliga dialoger med våra leverantörer om
hur miljöfarliga produkter kan bytas ut mot bättre alternativ enligt substitutionsprincipen. Begränsandet
av spill, i form av bland annat kemikalier, är också en viktig del i vårt kemikaliehanteringsarbete. Ett arbete
som bygger på tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning. Under året har mängden avfall kartlagts på
respektive anläggning.

Transporter

Under 2020 har inga tjänsteresor med flyg ägt rum på
grund av rådande pandemi. Vi har dock insett behovet
av ett tydligare körjournalssystem för att kunna börja mäta
total mängd utsläpp från både demo- och tjänstebilar.
Ett nytt system kommer att testas under Q1 2021 med
förhoppningen att kunna följa vårt utsläpp från transporter
över tid.
Holmgrens Bil har en egen logistiklösning för transport av
bilar mellan anläggningar och skadeverkstäder. Utsläpp
från dessa körsträckor följer vi noggrant. Våra chaufförer
utbildas dessutom i Eco-körning.

Summa CO2-utsläpp 2020:
Lastvagnar (egna transporter) 21,16 ton

Investering i
infrastruktur för laddbara bilar

Under 2020 har Holmgrens Bil genomfört stora
investeringar på flera av sina anläggningar för att möta
upp en allt större efterfrågan på laddbara bilar. Vi har
installerat över 70 så kallade 3-fas laddplatser för att
kunna ladda den allt större andel ladd-hybrider och
elbilar i vår demobilsflotta. Vi erbjuder även kunder
med ladd-hybrider samt elbil att kostnadsfritt ladda
bilen under deras besök på dessa anläggningar.

Total investering i infrastruktur för elbilar:
1 900 000 kr under 2020

Årets resultat
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Värnamo

2528 kvm

4760 kvm

4032 kvm

Österängen
Växjö

Värnamo
Karlskrona

Växjö
Kalmar

Karlskrona
Skövde

Kalmar
Vimmerby

Skövde

Vimmerby

0

Nässjö

0
Örebro

Nässjö
Helsingborg

Örebro
Kalmar

Vetlanda
Helsingborg

Kalmar
Vättersnäs

Vetlanda
Västervik

6065 kvm

1018 kvm

(Engelska Vägen)

= 2019
= 2020

26600 kvm

7340 kvm

6886 kvm

2660 kvm

3099 kvm

5090 kvm

3775 kvm

3481 kvm

2970 kvm

4070 kvm

1144 kvm

3250 kvm

Vättersnäs

Västervik

Total deponi i ton per kvm
Multibrand

BMW-anläggninar
0,003

0,003

0,003

0,003

0,0030

0,0030

0,02

0,02

0,002

0,002

0,002

0,002

0,0020

0,0020

0,01

0,01

0,001

0,001

0,001

0,001

0,0010

0,0010

0

0
Nyköping

Nyköping
Norrköping

Norrköping
Linköping

Linköping
Österängen

Österängen
Värnamo

4032 kvm

26600 kvm

7340 kvm

Värnamo
Växjö

Växjö
Karlskrona

Karlskrona
Kalmar

Kalmar
Skövde

Skövde
Vimmerby

Vimmerby

0

0
(Engelska Vägen)

2528 kvm

4760 kvm

6886 kvm

2660 kvm

3099 kvm

5090 kvm

3775 kvm

3481 kvm

2970 kvm

4070 kvm

1144 kvm

3250 kvm

6065 kvm

1018 kvm

= 2019
= 2020

Total mängd avfall som återanvänds i ton per kvm
Multibrand

BMW-anläggninar

(Engelska Vägen)

2528 kvm

4760 kvm

4032 kvm

26600 kvm

7340 kvm

6886 kvm

2660 kvm

3099 kvm

5090 kvm

3775 kvm

3481 kvm

2970 kvm

4070 kvm

1144 kvm

3250 kvm

6065 kvm

1018 kvm

= 2019
= 2020

Drift och omsättning
Multibrand
Anläggningar

Drift

Omsättning 2019

Omsättning 2020

KWh per omsättning 2019

KWh per omsättning 2020

Helsingborg

11%

150 485 000

73 916 000

0.2%

0.47%

Nässjö

0.8%

75 863 000

71 922 000

0.58%

0.61%

Örebro

-13%

113 494 000

124 007 000

0.29%

0.23%

Kalmar (EV)

-1.7%

23 973 000

22 100 000

1.1%

1.17%

Vättersnäs

0%

61 767 000

67 401 000

2.8%

2.6%

Västervik

-21%

48 701 000

45 531 000

0.4%

0.43%

Totalt

0.30%

Drift och omsättning
BMW anläggningar
Anläggningar

Drift

Omsättning 2019

Omsättning 2020

KWh per omsättning 2019

KWh per omsättning 2020

Nyköping

9%

213 464 000

194 000 000

0.19%

0.23%

Linköping

-14%

259 105 000

254 549 000

0.26%

0.23%

Norrköping

-3%

277 013 000

274 463 000

0.24%

0.23%

Jönköping

-5%

827 732 000

697 308 000

0.32%

0.36%

Värnamo

-17%

282 114 000

313 179 000

0.39%

0.31%

Växjö

-4%

417 955 000

452 181 000

0.19%

0.16%

Karlskrona

0%

104 869 000

152 588 000

0.33%

0.23%

Kalmar

13%

306 955 000

311 734 000

0.12%

0.14%

Skövde

11%

270 541 000

352 442 000

0.26%

0.21%

Vimmerby

-14%

229 468 000

220 702 000

0.31%

0.22%

Totalt

6.10%

Kommentar:
Från 2019 till 2020 har vi minskad den totala elkonsumtionen med 6,1 % samtidigt som vi ökade omsättningen.
Framgångsfaktorer:
•

Ändrat tidkanaler på ventilation, kyla, värme etc.

•

Ändrat beteende gällande belysning, t.ex. tidsstyrning

•

Ändrat beteende gällande portar för att hålla klimatskalet i takt i så stor utsträckning som möjligt

•

Kontroll och uppföljning på samtliga indikatorer

Handlingsplaner 2021:
•

Vi kommer att införa samma energisparande åtgärder på samtliga anläggningar.

•

Vi byter till leverantörer av förnybar energi när möjligt.

•

Vi kommer att utveckla körjournalsystemet för att kunna följa och minska våra utsläpp från transporter.

•

Vi kommer att fortsätta att investera i infrastrukturen för el- och hybridbilar.

Personalansvar
Risker med vår verksamhet
Vår strävan är att erbjuda en inspirerande arbetsplats som
genomsyras av jämställdhet, mångfald, säkerhet och
sundhet. De största risker för skador finns i våra verkstäder
och bilhallar. Vi gör regelbundna NMI mätningar (Nöjd
Medarbetar Index) där även teamkänslan, gott ledarskap
och möjlighet till utveckling kan påverka den generella
trivseln på anläggningen. Det övergripande arbetet med
arbetsmiljö utgår ifrån ett flertal policyn som revideras
årligen. Alla medarbetare har tillgång till informationen
i personalhandboken som finns på intranätet och via
internutbildning.

Kompetensutveckling
År 2020 har varit ett annorlunda år även när det
gäller kompetensutveckling. I den mån det gått så
har en snabb omställning skett från fysiska till digitala
utbildningar hos våra generalagenter. Under året har
vi skapat Holmgrensakademin, en lärplattform för
framförallt digitala utbildningar i intern regi. Vi har
utvecklat utbildningar inom skiftande områden; IT,
ekonomi, sälj, leverans för att nämna några. Störst
fokus har varit att certifiera våra servicerådgivare via
ett utbildningsprogram.

Antal utbildningstimmar 2019 – 7 271 tm
Antal utbildningstimmar 2020 – 6 162 tm
*Rådande pandemin har påverkat antal utbildningstimmar.

Holmgrensakademin
Din väg till kompetensutveckling på Holmgrens Bil
Vi erbjuder utbildningar inom IT, ekonomi, sälj, leverans med mera.

Personalomsättning
Vårt mål är att skapa förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas och trivas på jobbet. Kompetensutveckling
handlar om att säkerställa att alla medarbetare har rätt kunskap om verksamheten och branschen och
erbjuds möjlighet till personlig utveckling. Ledarskapsutveckling handlar om att säkerställa att den strategiska
planen genomförs på ett motiverande sätt.
Trots det har vi en hög personalomsättning. Samhällssituationen med pandemin är en förklaring till de
höga siffrorna. Men det finns även en rad andra faktorer som kan bidra till den utvecklingen. Vi har analyserat utvecklingen kring varje anläggning för att identifiera vilka faktorer vi kan påverka internt och
vilka externa faktorer som kan finnas. Därefter skräddarsyr vi handlingsplaner som passar den aktuella
situationen per anläggning.

Redovisning av personalomsättning
Borås

44,4%

Helsingborg

25,8%

Österängen

31,4%

Kalmar

0%

Karlskrona

20,7%

Linköping

14,3%

Norrköping

12,5%

Nyköping

0%

Nässjö

0%

Skövde

41,9%

Vättersnäs

35,4%

Vetlanda

42,1%

Värnamo

17,6%

Västervik

23,5%

Växjö

13%

Örebro

25%

*Noll % beror på att inga nyanställda har rekryterats under året.
*Förklaringar till höga siffror är arbetsbrist.
*Personalomsättningsberäkningen görs enligt formeln:
’Lägsta av antalet anställda som börjat resp slutat’ / ’genomsnittligt antal anställda
*Turbulensberäkningen görs enligt formeln:
’Antalet avgångar’ / ’genomsnittligt antal anställda’
*Kalmar har en turbulens på 9%
*Nyköping har en turbulens på 14,3%
*Nässjö har en turbulens på 24%

Hälsa och säkerhet
Vi bedriver ett systematiskt hälso- och säkerhetsarbete vilket innebär att lämpliga åtgärder vidtas för att
förebygga arbetsplatsolyckor, tillbud, samt arbetsrelaterad ohälsa. I verkstäderna finns den största olycksrisken.
Verkstäder är idag välutrustade, men arbetet med säkerhet och hälsa är även beroende av att rutinerna följs,
något vi arbetar aktivt med att säkerställa genom information, utbildning och regelbunden uppföljning.
Vårt ständiga mål är att fortsätta utveckla det systematiska säkerhet- och arbetsmiljöarbetet, och låta det
bli en naturlig del i den dagliga driften.
Vi har en central skyddskommitté och skyddsombud som täcker våra anläggningar. Medarbetarna
rapporterar in tillbud och olycksfall via vårt arbetsmiljösystem. HR-avdelningen i samverkan med ansvariga
för miljö och arbetsmiljö följer upp tillbud och olycksfall via skyddskommittén.

Antal tillbud och arbetsplatsskador:
6 tillbud har inlämnats och 10 arbetsplatsskador
*Ett tillbud är en inrapporterad risk för att en skada kan ske.
* Arbetsplatsskada är en olycka som har inträffat.

Redovisning av sjukfrånvaro
Borås
Helsingborg
Österängen
Kalmar
Karlskrona
Linköping
Norrköping
Nyköping
Nässjö
Vättersnäs
Skövde
Vetlanda
Vimmerby
Värnamo
Västervik
Växjö
Örebro
0%

2,5%

5%

7,5%

10%

*Procentsatsen avser både könsfördelningen och kort- och långtidssjukskrivning för samtliga
anställda hela året. Högre siffror på ett par anläggningar Nässjö och Norrköping kan förklaras
med att det finns ett flertal långtidssjukskrivna i förhållande till antal anställda.

Mångfald och jämställdhet
Alla har rätt att nå sin fulla potential, oavsett kön, ålder, bakgrund eller åsikter. Det är vårt ansvar som
arbetsgivare att se till att jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering ska genomsyra hela verksamheten. Utöver att jämställdhet och mångfald har ett värde i sig själv ur ett mänskligt rättighets- och
demokratiperspektiv så är vi övertygade om att det även stärker lönsamhet och konkurrenskraft. En
utmaning för Holmgrens Bil är att bilbranschen är kraftig mansdominerad, vilket även avspeglas bland
medarbetarna och chefer.
Holmgrens Bil ämnar alltid rekrytera utifrån utbildning, meriter och kompetens. För att uppnå det ser vi
kontinuerligt över våra rekryteringsprocesser; från annonsering och kompetensbeskrivning till anställning.

2019

2020

Kvinnor
8%

Kvinnor
9%

Män
91%

Män
92%

Antal kvinnliga chefer Holmgrens Bil

Antal kvinnliga chefer Holmgrens Bil

37 chefer varav 3 kvinnor

43 chefer varav 4 kvinnor (Vår strävan är 50/50)

Kvinnor
50%

Män
50%

Kvinnor
45%
Män
55%

Antal kvinnliga chefer Holmgrens Mobility

Antal kvinnliga chefer Holmgrens Mobility

8 chefer varav 4 kvinnor

11 chefer varav 5 kvinnor

Diskriminering och kränkande behandling
Om någon medarbetare upplever sig vara utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling så kan
hen vända sig till sin närmaste chef eller dennes chef. Om det inte är möjligt kan medarbetaren vända sig
till HR-avdelningen, facklig representant eller skyddsombud. Verksamhetens avtal med företagshälsovården
möjliggör även att medarbetaren kan få stöd hos en företagsläkare eller psykolog. Genom ett samarbete
hanteras eventuella ärenden i syfte att både stötta alla inblandade, utveckla organisationen och kulturen,
samt klargöra Holmgrens Bils ställningstagande mot diskriminering och kränkande särbehandling.

Medarbetarnöjdhet
Holmgrens Bil jobbar proaktivt med hälsoaspekterna kopplade till arbetsbelastning. Genom tydliga rutiner
ska eventuella hinder fångas upp och åtgärdas för att möjliggöra ett balanserat arbetsliv med fokus på
omväxling och återhämtning. Vi arbetar aktivt för att minimera risken för både korttids- och långtidssjukfrånvaro genom bland annat kontinuerlig dialog kring arbetsbelastning och om så behövs uppföljande
rehabiliteringsinsatser. Vi prioriterar det systematiska arbetet med medarbetartrivsel och arbetsmiljöfrågor.
Vi följer upp det allmänna hälsotillståndet för samtliga medarbetare där varje medarbetare genomgår en
hälsoundersökning via företagshälsovård vart tredje år.
Vi genomför medarbetarundersökningar (NMI) där vi mäter vid fyra tillfällen per år utifrån samma standardiserade
frågebatteri. Vi arbetar fokuserat via cheferna för att öka deltagandet för ett stabilt och trovärdigt underlag.
Arbetet visar på en stark trend där svarsfrekvens vid de två senaste mätningarna varit över 85%. Mätningen
i december är det värdet som räknas till årets slutliga resultat. NMI är en del i managementrapporten och
följs av ledningsgruppen. Vid senaste mätningen i december 2020 kompletterade vi med ett extra frågepaket kopplat till ledarskap, något som framåt kommer göras två gånger per år. Plats- chefer tillsammans med
personalen utvärderar varje mätning i dialogform och skapar handlingsplaner.

Skulle du rekommendera din chef till en vän?
Snitt för Holmgrens Bil v.50-v. 51

v.51

v.13

v.24

v.39

Det finns en stark laganda på vår arbetsplats just nu
Snitt för Holmgrens Bil v.50-v.51

v.50

v.51

v.13

v.24

v.39

v.50

Kommentar:
Under 2020 har rådande pandemin påverkat utbildningstillfällen, leveranstider på nya bilar, efterfrågan på vissa
märken och omsättningen. Det är faktorer bortom vår kontroll. Vi har fokuserat på ledarskapsutveckling och det har
gett resultat i NMI undersökningar.
Framgångsfaktorer:
•

Fokus på ledarskapsutveckling

•

Certifiering av Servicerådgivare

•

Utveckling av Business Review för att säkerställa kommunikation.

•

Skapat en egen Akademi med digitala utbildningar för bland annat introduktion av nya medarbetare, kompetensutveckling inom nya digitala verktyg (Teams, OneDrive) och ett stort fokus på utbildning inom Eftermarknad (servicerådgivare och servicechefer)

Handlingsplaner 2021:
•

Vi kommer fortsätta insatser gällande ledarskapsutveckling

•

Införa daglig styrningstavla på våra anläggningar

•

Planerar att genomföra digitala arbetsmiljöutbildningar

•

Vi kommer öka arbetet med säkerhet med stort fokus på riskanalyser.

•

Genom NMI mätningar mäta ledarskapet två gånger per år.

•

Vi kommer att fokusera på frisknärvaro

Leverantörsansvar
Risker med vår verksamhet

kopplade till mänskliga rättigheter utvärderas tilltänkta

Leverantörskedjan består av generalagenter samt

leverantörer utifrån flera perspektiv. Leverantörskoden

leverantörer inom service, tillbehör, eftermarknad och

säkerställer vår rätt att utföra föranmälda besök hos

fastigheter. Generalagenterna representerar tillverkaren

våra leverantörer. Ökad transparens ger möjlighet att

av de nya bilar Holmgrens Bil säljer. Generalagenterna

upptäcka avvikelser vilket kan leda till positiv förändring.

är på så vis inte en leverantör i traditionell mening och

Vi kan i enklare fall ge en varning, i svårare fall kan vi

hanteras därmed genom framförallt dialog och avtal. De

avsluta en leverantörsrelation med omedelbar verkan.

främsta riskerna i leverantörskedjan som vi identifierat
är användning är miljöfaktorer som vatten, energi, och

Mutor, jäv och förskingring

kemikalier tillsammans med arbetsförhållanden och

Holmgrens Bil har nolltolerans mot korruption och

respekt för mänskliga rättigheter.

verkar aktivt för att motverka korruption i alla dess
former, inom hela verksamheten och i samtliga

Leverantörskod

affärsrelationer. Under året har arbetet resulterat i

För att bättre hantera dessa risker har en Leverantörskod

utformandet av en ny Antikorruptionspolicy. Policyn

uppdaterats under 2020. Koden implementeras löpande

innehåller principer gällande mutor, finansiella brott,

vid signering av nya avtal. Leverantörskoden utgör en tydlig

intressekonflikter, vänskapskorruption, nepotism och

struktur för vilka hållbarhetskrav och krav på mänskliga

kartellbildning. I samband med det arbetet har även

rättigheter som vi ställer på våra leverantörer. Samtliga

verksamhetens Riktlinjer för Gåvor, Belöningar och För-

leverantörer, underleverantörer och affärspartners

måner uppdaterats. Regelbunden kompetensutveckling är

omfattas av koden. Inkluderat i koden är även rätten för

en viktig del i arbetet med att motverka korruption. Under

Holmgrens Bil att utföra föranmälda inspektioner samt att

året genomfördes chefsutbildningar där affärsetik var

initiera påföljder som eventuella överträdelser kan med-

inkluderat och för kommande år planerar vi att inkludera

föra. Vid teckning av nya avtal ställs alltid kontrollfrågor

antikorruption i vårt digitala introduktionsprogram som är

som berör mänskliga rättigheter och hållbarhetskraven

under utveckling. Det finns även etablerade rapporterings-

som Holmgrens Bil förväntar sig av sina leverantörer. Det

vägar vid eventuella avvikelser mot antikorruptionspolicyn.

systematiska arbetet med stickprov för att kontrollera

Miljövänliga inköp

efterlevnad utvecklas vidare under 2021.

Miljövänliga inköp är ett handfast sätt för anläggningarna

Mänskliga rättigheter

och inköpsavdelning att göra skillnad. Under 2020 fortsatt

Varje företag har ett ansvar att respektera de mänskliga

att minskat förbrukning av pappersmuggar genom att

rättigheterna, vilket innebär att vår verksamhet inte ska

dela ut vatten- och kaffetermosar till samtliga anställda,

bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter och att vi

samt inköp av porslinmuggar. En inköpspolicy som prio-

ska agera för att förhindra sådana. För att reducera risker

riterar miljövänligare produkter har tagits fram.

Resultat

Tecknade nya avtal med leverantörskoden %/totalt

År 2019

År 2020

0%/62 st

5%/219 st

Inköp pappersmuggar %/st

318 000 st

61 %/193 000 st

Inköp enlitersflaskor olja

-

4 000 st

Kommentar:
•

Flertalet avtal är gamla och uppdateras rullande.

•

Ingen äldre statistik för pappmuggar finns.

•

Oljestatistik från Kobra finns endast för 2020.

Framgångsfaktorer:
•

Information till avtalsläggare betydelsen av leverantörskoden.

•

Information till alla anställda gällande pappersmuggar/avfall mm.

•

Information till alla oljebeställare att de använder lösvikt istället för plastflaskor.

Handlingsplaner:
•

Utskick av leverantörskoden till alla leverantörer innan signering av avtal.

•

Inköp av porslinsmuggar och välkomsttermosar för användning istället för pappmuggar.

•

Uppsättning av oljebarer där man tar olja i lösvikt istället för på litersflaskor.

Samhällsansvar
Risker med vår verksamhet
Det finns en risk att olika anläggningar sponsrar eller bidrar till projekt och ideella organisationer som inte
ligger helt i linje med Holmgrens Bils värderingar. Genom att engagera oss i områden som relaterar till vår
verksamhet kan vi åstadkomma stor positiv påverkan för vår omgivning och samtidigt stärka verksamheten.
All vår sponsring ska ligga i linje med Holmgrens Bils kärnvärden och stärka vårt varumärkeslöfte – Vi Bryr
Oss. Styrningen av verksamhetens sponsring utgår från Policy för Sponsring. Policyn kräver att alla avtal
måste godkännas och kvalitetssäkras av marknadsavdelningen samt att resultatet av samhällsengagemang
följs upp. En lokal förankring är viktig, vilket innebär att vi i första hand samarbetar med föreningar och
organisationer som bedriver sin verksamhet i områden där vi är verksamma. I dagsläget samarbetar vi med
ett flertal lokala organisationer och föreningar som främjar hälsan och jämställdhet, samt ökar miljömedvetenhet.

Arbetsmarknadsinsatser
Vi tar årligen emot praktikanter och lärlingar i olika delar av verksamheten. Det här området har påverkats
av pandemin då många elever har fått distansundervisning och praktik i betydligt mindre utsträckning.
Under 2020 tog Holmgrens Bil emot totalt 32 praktikanter.

Samarbete med intressenter
Vi samarbetar med gymnasieskolor, utbildningsanordnare, idrottsföreningar och välgörenhetsorganisationer runt om i Sverige. Vi har även lokalt engagemang i en rad näringslivsföreningar.

Kommentar:
En rad välgörenhetsaktiviteter som idrottsarrangemang och turneringar har påverkats av pandemin. Nya digitala
arbetssätt har provats av ett flertal aktörer. Holmgrens Bils strävan är att fortsätta sponsra organisationer och aktörer
där vi är verksamma. Även möjligheter att ta emot praktikanter har påverkats av pandemin.
Framgångsfaktorer:
•

Att vi tar emot praktikanter och studenter

•

Att vi sponsra lokala föreningar

Handlingsplaner:
Vi kommer att hålla en öppen dialog med utbildningsanordnare och andra organisationer.

Växjö Charity
Växjö Charity drivs helt ideellt. Verksamheten planerar,
arrangerar och genomför högkvalitativa events där det
samlas in pengar till olika lokalt förankrade välgörenhetsorganisationer och föreningar. Sedan starten år 2017 har
Växjö Charity skänkt över 3 miljoner kronor.
Varför gick ni med i Växjö Charity?
Vi har följt Växjö Charity sedan starten och ser hur arbetet
med att planera, arrangera och genomföra events faktiskt
gör stor skillnad.
Vad är det bästa med Växjö Charity?
Växjö Charity ger tydlig och kontinuerlig information som
ger inblick och förståelse för hur bidragen används och
förvandlas till samhällsnytta.
Vad har Växjö Charity gett företaget?
Vi upplever att vårt samarbete har medfört ambassadörer för
Holmgrens Bil och Växjö Charity´s välgörenhetsändamål.

Information och Transparens

Information och Transparens
Holmgrens Bil har inarbetade rutiner som är helt i linje med EU-direktivet General Data Protection som
infördes i maj 2018. Det finns även sedan tidigare väl inarbetade IT-rutiner som säkerställer fullgott dataskydd för kunder och affärspartners. Nyckelpersoner från respektive enhet får fördjupade kunskaper och
instruktioner om korrekt och säkert informationshantering.
Resultat kring våra hållbarhetsindikatorer följs upp kvartalsvis. Miljöindikatorer offentliggörs och presenteras i
våra bilhallar för både medarbetare och kunder. En digital version av personalhandboken finns tillgänglig för
samtliga medarbetare på intranätet.

Följ med oss

Följ med oss
Efter flera år av stark tillväxt är det uppenbart vilka faktorer som formar branschen. Nummer ett är faktiskt
miljöhänsyn. Nummer två är personalansvar och vår strävan att bli en attraktiv arbetsgivare. Nummer tre
handlar om att ta ansvar för vår del i leverantörsleden och bidra till samhällsutvecklingen. Jobbet stannar
inte här med rapporten. Det gäller att lägga de rätta grundstenarna idag och blicka mot en hållbar framtid.

Några av våra planerade åtgärder för 2021.
•

Vi kommer att införa samma energisparande åtgärder på samtliga anläggningar.

•

Vi byter till leverantörer av förnybar energi när möjligt.

•

Vi kommer att utveckla körjournalsystemet för att kunna följa och minska våra utsläpp från transporter.

•

Vi kommer att fortsätta att investera i infrastrukturen för el- och hybridbilar.

•

Vi kommer fortsätta insatser gällande ledarskapsutveckling

•

Införa daglig styrningstavla på våra anläggningar

•

Planerar att genomföra digitala arbetsmiljöutbildningar

•

Vi kommer öka arbetet med säkerhet och kommer att ha stort fokus på riskanalyser.

•

Genom NMI mätningar mäta ledarskapet två gånger per år.

•

Vi kommer att fokusera på frisknärvaro

•

Vi kommer att hålla en öppen dialog med utbildningsanordnare och andra organisationer.

•

Utskick av leverantörskoden till alla leverantörer innan signering av avtal.

•

Inköp av porslinsmuggar och välkomsttermosar istället för pappmuggar.

•

Uppsättning av oljebarer där man tar olja i lösvikt istället för på litersflaskor.

Revisorns yttrande
avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Holmgrens Bil AB, org.nr 556313-6620

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 och för att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag anser att denna granskning
ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

