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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 kraftig 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 finns representerade på 11 orter men arbetar ändå med en närhet till våra anställda inom koncernen. Vi gör det genom bl.a. rapporteringsverktyg där information om affären och förhållanden på den lokala arbetsplatsen, månadsvis, rapporteras till respektive VD och
vidare till styrelsen i Skobes Bil AB. Varje anställd inom koncernen håller medarbetarsamtal med sin chef åtminstone en gång per år. Företaget
arbetar också löpande med kvartalsvis uppföljning av medarbetarnas sjukfrånvaro. Uppföljningssamtal 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 har en väldigt låg personalomsättning.
Företaget arbetar med lokala skyddsombud på varje ort som, tillsammans med VD och/eller platschef, hanterar eventuella incidenter på
arbetsplatsen. Friskvårdsbidrag lämnas till personalen sedan många år.

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. Belysning
har på flera håll bytts ut till LED-armaturer. Vi har även gått över från eluppvärmning till fjärrvärme på ett par orter. Skobes omfattas av lagen om
Energikartläggning för stora företag (EKL) och är idag inne på den avslutande delen där vi ort för ort analyserar vår energiåtgång och därefter
lägger handlingsplaner för fortsatta energireduceringar. Detta arbete är också vårt viktigaste miljömål för 2018. Arbetet bidrar till minskande
koldioxidutsläpp och därmed minskad miljöbelastning.
Skobes har dessutom valt en elleverantör vars el och värme produceras med förnybara energikällor. De bevarar den biologiska mångfalden
genom miljöanpassning av verksamheten.

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. ”TVÄTTAanläggningarna” 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 på Skobes strävar efter att strävar efter att våra tjänster och produkter ska påverka naturen så lite som möjligt. I vår kemikaliehantering
följer vi Intersolias kemikalieregister och vi har som mål att fortsätta att reducera antalet kemikalieartiklar.
Vid flera av våra drivmedelsstationer kan kunderna köpa spolarvätska direkt från pump vilket reducerar förbrukningen av plastdunkar.
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