
Skobes Bil AB med dotterbolag 

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 
Skobes Bil AB med dotterbolag har varit en växande del av bilbranschen sedan 1920-talet och har 
genom decennierna införskaffat sig betydande erfarenhet kring hållbarhet i olika former. Branschen 
kännetecknas av stor konkurrens och snäva vinstmarginaler. För Skobes del innebär det att vi är 
noggranna med att hushålla med resurser. Med den bakgrunden arbetar vi med ständiga 
förbättringar både gällande organisation, inköp, energiåtgång samt arbetsflöden av olika slag. 
Koncernen är certifierad enligt ISO 9000 och ISO 14001.   

Personal och sociala förhållanden 

Skobes Bil finns representerade på 11 orter men arbetar ändå med en närhet till våra anställda inom 
koncernen. Vårt gemensamma intranät fyller här en viktig funktion. 

Skobes allra viktigaste två hörnstenar inom personalområdet är dels vår värdegrund ”Trivsel, 
Engagemang och Utveckling” och dels vår id ”Personligt hela vägen”, som vi arbetar med både 
gentemot våra kunder som gentemot vår personal.  Arbetet med att få dessa två begrepp att 
genomsyra vår verksamhet pågår hela tiden. 

Varje anställd inom koncernen håller medarbetarsamtal med sin chef åtminstone en gång per år. 
Företaget arbetar också löpande med kvartalsvis uppföljning av medarbetarnas sjukfrånvaro. 
Uppföljnings- och rehabsamtal hålls, vid behov, enligt särskild mall. 

Uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön görs dels via samtalen ovan men också via anonyma 
medarbetarundersökningar där frågor kring arbetsmiljö är centrala. Den samlade sjukfrånvaron mäts 
också över tid och jämförs historiskt och relativt respektive bolag. Kopplat till trivsel mäts 
personalomsättningen löpande och vi konstaterar att vi generellt, över tid, har en låg 
personalomsättning. 

Företaget arbetar med lokala skyddsombud som, tillsammans med VD och/eller platschef, hanterar 
den löpande kontrollen och eventuella incidenter på arbetsplatsen. Friskvårdsbidrag lämnas till 
personalen sedan många år.  
 
Skobes Bil stödjer och respekterar skyddet av internationella mänskliga rättigheter, såsom den bland 
annat formuleras i FN’s deklaration om mänskliga rättigheter, inom den sfär vi kan påverka. 
Tvångsarbete får inte förekomma och vi accepterar inte barnarbete eller annat utnyttjande av barn. 
Dessa elementära etiska regler för arbetskraft ska också följas av våra affärspartners och 
leverantörer. 
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som något positivt och vi verkar för jämställdhet. 
Oberoende av etniskt ursprung, kön, nationalitet, sexuell läggning, trosbekännelse, ålder, 
funktionshinder, föräldrastatus, facklig eller politisk tillhörighet, ska allas lika rättigheter och 
skyldigheter betonas. 
Naturligtvis har Skobes Bil kollektivavtal för vår verksamhet och vi följer de avtal och regler som 
dessa innebär. 
Skobes Bil stödjer också arbetet som ”World Childhood Foundation” gör för att förebygga sexuella 
övergrepp mot barn och hjälpa utsatta barn. Via ”Volvo Cars Company” erlägger vi ett fast belopp 
per levererad Volvo-bil till ”World Childhood Foundation”. 
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Anläggningarna 

Skobes bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. 10 anläggningar är 
anmälningspliktiga på grund av drivmedelsförsäljning, där inga utsläpp får ske. 4 fordonstvättar är 
anmälningspliktiga på grund av utsläpp i vatten.  

Sammantaget finns Skobes representerade på 11 orter. Alla anläggningar är miljöcertifierade och vi 
strävar efter att uppfylla myndigheternas krav med god marginal. 

Skobes lägger stor vikt vid att både driften av anläggningarna som våra verksamheter sker med hög 
effektivitet och låg miljöpåverkan. De senaste åren har våra anläggningar, ofta i samband med 
kraftiga renoveringar, upprustats med ny teknik för lägre energiförbrukning. Belysningen har 
kontinuerligt bytts ut till LED-armaturer. Lokalernas uppvärmning sker till 90 % genom lokal 
fjärrvärme.  

Under 2021 och 2022 investerar företaget också stora belopp i utbyggnaden av antalet ladd stolpar 
vid våra anläggningar.  

Skobes omfattas av lagen om Energikartläggning för stora företag (EKL) och är nu inne på ”Fas 2”, 
där bl.a. uppföljning av planerade och genomförda åtgärder från ”Fas 1” görs. Detta arbete är också 
ett viktigt miljömål för 2022. Arbetet bidrar till minskande koldioxidutsläpp och därmed minskad 
miljöbelastning. 

Skobes har dessutom valt en elleverantör vars el och värme till 100 % produceras med förnybara 
energikällor.  

TVÄTTA 

Vid våra ”TVÄTTA-anläggningar” i Motala, Nyköping, Vimmerby och Vetlanda har Skobes, de senaste 
åren, investerat i moderna tvättanläggningar kombinerat med effektiva reningsverk. Reningsverken 
renar och återvinner även vattnet för användning vid underspolning. ”TVÄTTA-anläggningarna” 
underhålls noggrant för att de ska förbruka minimalt med vatten och rengöringsmedel och samtidigt 
göra bilarna helt rena. Tvättarna klarar de krav som branschorganisationen ”Hållbar Biltvätt” satt 
upp. 

Kemikaliehantering och avfall 

Skobes har rutiner för att hantera farliga ämnen och för att avfallshanteringen ska ske tryggt och 
säkert. Avfallssortering prioriteras och vi arbetar efter system, tillsammans med våra 
samarbetspartners, för att ta hand om och återvinna avfall och restprodukter.  Vid vår upphandling 
av dessa tjänster har vi säkerställt att våra leverantörer har nödvändig kompetens, rätt tillstånd och 
resurser för att behandla avfallet på ett tryggt och garanterat miljösäkert sätt. Vi rapporterar allt 
farligt avfall till naturvårdsverket, detta ombesörjs av vår samarbetspartner. 

Vi på Skobes strävar efter att våra tjänster och produkter ska påverka naturen så lite som möjligt.       
I vår kemikaliehantering följer vi Naturvårdsverkets rekommendationer. Med stöd av vårt 
kemikalieregister har vi fortsatt kunnat reducera antalet kemikalier. Vi har nyligen genomfört en 
substitution av avfettningsmedel som både gett en förbättrad arbetsmiljö och lägre utsläppsvärden 
till de kommunala reningsverken.  

Vid flera av våra drivmedelsstationer kan kunderna köpa spolarvätska direkt från pump vilket 
reducerar förbrukningen av plastdunkar. 
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Lackeringsarbeten i vårt bilskadecenter i Tranås utförs med vattenbaserade färger. 

Tranås 2022-01-20 

Magnus Skobe 

Koncernchef 
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