
 

 

Hållbarhetsredovisning för Finnvedens 

Lastvagnar AB 2019 
 

Hållbarhetsrapport 
Finnvedens Lastvagnar AB lämnar här hållbarhetsupplysningar som rör områdena miljö, sociala 

förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkan av korruption.  

Finnvedens Lastvagnar AB:s affärsmodell 
Finnvedens lastvagnar är återförsäljare av Volvo Lastvagnar. Företaget bedriver försäljning av nya- 

och begagnade lastvagnar, samt driver verkstäder- och reservdelsförsäljning för lastvagnar och 

bussar. Erbjudandet till kund omfattar även finansiering, hyrlast samt tjänsteförsäljning. Verksamheten 

bedrivs på 20 anläggningar i Falköping, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Kristinehamn, 

Ljungby, Mariestad, Nybro, Nässjö, Oskarshamn, Skara, Smålandsstenar, Skövde, Vetlanda, 

Vimmerby, Värnamo, Västervik, Växjö och Ängelholm. 

Finnvedens Lastvagnar AB:s policyer för hållbarhetsstyrning 
De policyer som finns i koncernen/bolaget avseende hållbarhetsområden är följande: 

• Uppförandekod • Personalpolicy 

• ISO 14001 • ISO 9001 

• Miljöpolicy • Kreditpolicy 

• Jämställdhetspolicy • Kvalitetspolicy 

• Affärsetisk policy • Diskrimineringspolicy 

• Tjänstebilspolicy • Resepolicy 

 

Resultat av de policyer som tillämpas för hållbarhetsstyrning 

Miljö 
Finnvedens Lastvagnar AB bedriver ett framgångsrikt och målmedvetet miljöarbete i syfte att minska 

miljöpåverkan inom alla delar av bolaget. 

Inom Volvokoncernen, som är vår främsta partner, är omsorgen om miljön ett av flera kärnvärden som 
vi på Finnvedens Lastvagnar valt att ta vidare i vår egen verksamhet.  
Vi vill hellre se miljön som en utmaning än som ett problem.  
 
Varje år uppdateras och skärps våra miljömål. Detaljerade avstämningar gör att vi kan följa upp 
insatserna och redovisa hur vi utvecklas. 
Fler kemikalier stryks, mängden miljöfarligt avfall minskas, vi sätter nya mål vad gäller förbrukning av 
bränsle, el och värme. Vi utvecklar kontinuerligt nya arbetssätt för att minska miljöeffekterna. 
 
Vi ställer lika höga krav på våra leverantörer som på oss själva. Certifieringar inom miljö och kvalitet är 
krav. Våra påbyggare och övriga utvalda leverantörer bedriver idag ett aktivt miljöarbete och 
samarbetar med oss i strävan att bli bättre. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Energi 

• Vid byggnation av nya verkstäder anpassas dessa till nya gällande krav avseende exempelvis 
låg energiförbrukning, samt övriga miljökrav, tex deponi.  

• Flera av våra anläggningar värms upp med fjärrvärme eller med naturgas (biogas). 

• Byte av verkstadsportar och värmesystem har sänkt energiförbrukningen markant vintertid. 

• Tunna klienter och effektivare datasystem innebär minskad energiåtgång. 
 

Kemi 

• Vi arbetar aktivt med att minska mängden kemikalier som används i verksamheten, och har 
på tre år minskat antalet med 80%. Kvarvarande kemikalier måste finnas för att upprätthålla 
säkerhet och garantier. Samtliga finns registrerade i kemikaliehanteringssystemet i Chemistry. 

• All förvaring av kemikalier följer de nationella miljökraven på samtliga av våra anläggningar, 
exempelvis med invallningar och cisterner med överfyllnadsskydd. Sker en läcka kan vi 
snabbt åtgärda med egen saneringsutrustning. 

• Köldmedier som kan orsaka skador på ozonskiktet hanteras med rätt utrustning som 
kontrolleras regelbundet av Naturvårdsverket. Medarbetarna får kontinuerlig utbildning. Detta 
sammantaget innebär mycket små utsläpp av gaser som dessutom är betydligt mindre farliga 
än förr. 

• Städningen av våra verkstäder kräver användning av kemikalier. Att använda rätt kemikalier 
och att se till att de används på rätt sätt, samt att städavfallet tas om hand på rätt sätt, gör att 
miljöpåverkan blir mindre än om golven hade spolats av. 

 

Avfall 

• Hanteringen av miljöfarligt avfall, som främst är resultatet av reparation av våra kunders 
fordon, följer de nationellt högt satta miljömålen. Vi följer de förordningar som finns för farligt 
avfall, transporter av farligt gods, härdplaster, spillolja med mera. En central upphandling för 
avfallshantering ger oss uppföljningar på alla fraktioner som lämnas, månad för månad. 

• Informationsträffar och utbildningar av personalen på samtliga anläggningar har gjort att 
mängden deponi minskat betydligt. Idag sorteras och hanteras avfallet rätt. Mängden 
deponiavfall av totalt avfall utgör idag mindre än 0,5 %. 

Inköp 

• Vi väljer alltid leverantör utifrån ett miljöperspektiv. Genom att dessutom välja rätt produkter i 
rätt antal slipper vi småordrar och miljötärande blixtleveranser. Lagerstyrning är en viktig 
faktor som också minimerar stillestånd för kund. 

• Vid inköp arbetar vi löpande med att ersätta befintliga kemikalier med nya som har en ännu 
mindre miljöpåverkan. 

• Vi hjälper kunden till en bättre bränsleekonomi genom Volvos transporthanteringssystem 
Dynafleet. Därigenom verkar vi för minskade utsläpp av CO2. Systemet erbjuder uppföljning 
av både förbrukning och miljöbelastning för de fordon som kunden har aktiverade i systemet. 

• Dynafleet positioneringstjänst optimerar kundens ruttplanering så att onödig körning undviks. 
 

Service 

• Vi följer Volvos väl utarbetade serviceplaner, som både innehåller fysiska och digitala åtgärder 
i form av uppdatering av styrsystem och uppgradering av äldre fordons programvaror. 

• Utsläppen minimeras genom att arbeta effektivare med förplaneringen av både arbete och 
reservdelar. 

• Våra jourbilar följer utsläppskraven och är om möjligt klassade som miljöbilar. 

• Vi arbetar effektivt med våra kontrollmetoder av hastighetsregulatorer och färdskrivare, som 
tillsammans minskat behoven av att köra 4000 resor på väg varje år. Det innebär minskade 
utsläpp, minskade risker för anställda och medtrafikanter. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Serviceavtal 

• Vi erbjuder våra kunder en fungerande serviceplanering som både minimerar akuta 
utryckningar och ger friskare och miljövänligare fordon. 

• Vårt Green Service-avtal är anpassat för lastvagnar och bussar som är minst fyra år gamla. 
Det är unikt på marknaden och hjälper ägaren att hålla sitt fordon miljövänligt genom 
bromsprov och mätning av axel och hjulinställningar. Detta sammantaget sparar både däck 
och bränsle. 

• Vi har ett marknadsunikt serviceavtal för släpvagnar där man också arbetar med bromsar och 
mätning av axlar och hjulinställningar. 

 

Tvätt 

• Flertalet av våra smådelstvättar har bytts ut till slutna system som ger möjlighet till korrekt 
hantering av restavfallet. Bytet av tvättmedel gör att vi kan sänka tvättemperaturerna från 80 
till 40 grader. Det ger i sin tur stora energibesparingar. 

• Tvätthallen i Jönköping använder regnvatten tack vare en stor bassäng som byggts under 
verkstaden. Ett samarbete med en leverantör av tvättmedel har minskat mängden zink i 
spillvattnet till en nivå som ligger långt under kommunens krav. 

 

Personal 
Finnvedens Lastvagnar vill befrämja hälsa hos våra anställda, skapa en god och trygg arbetsmiljö för 
alla, förbättra hälsan och arbetsförmågan hos dem som drabbas av ohälsa. Vi tror på ett gott 
samarbete mellan god hälsa, hög produktivitet och kvalitet. Finnvedens Lastvagnar arbetar med en 
egen framtagen Uppförandekod, som visar på bolagets ambition att bedriva verksamhet på ett etiskt, 
socialt och miljömässigt riktigt sätt. Denna uppförandekod finns att läsa på vår hemsida. De 
personalrelaterade områden som berörs i vår uppförandekod är följande: 
 

• En stark och varaktig relation till alla anställda, som bygger på ömsesidig respekt, är av 
största vikt för Finnvedens Lastvagnar. De anställningsvillkor som vi erbjuder ska minst 
uppfylla minimikraven i nationell lag och relevanta ILO-konventioner. 

 

• Vi erbjuder en säker och sund arbetsmiljö och vi genomför kontinuerliga förbättringar. Vi 
tillåter inga förfaranden som begränsar de anställdas fria rörlighet. Hos oss ska alla ges 
samma möjligheter, oavsett kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning eller andra särskiljande egenskaper. Vi har nolltolerans mot 
diskriminering och trakasserier. Både anställda och andra som på olika sätt arbetar med 
Finnvedens Lastvagnar uppmuntras att rapportera missförhållanden. Granskning och åtgärder 
vidtas utan att den som rapporterat riskerar att bli utsatt för vedergällning. 

 

• Inom Finnvedens Lastvagnar har arbetstagarna rätt att bilda eller ansluta sig till 
fackföreningar. Alla anställda erbjuds löpande utbildningsmöjligheter som stöder deras 
nuvarande och framtida arbetsplaner. Vi anställer inga personer under 15 år eller tillämplig 
högre lagstadgad minimiålder. 

 
Finnvedens Lastvagnar AB arbetar med fortlöpande medarbetarundersökningar, vilka mäts och som 
ligger som underlag för förbättrade arbetsförhållande för samtlig personal. Personal på Finnvedens 
Lastvagnar är anslutna via kollektivavtal. 
 
Enligt vår uppförandekod skall medarbetare uppträda på ett korrekt och affärsmässigt sätt. Vi skall i 
samtliga situationer uppträda seriöst och professionellt. 
 

Respekt för mänskliga rättigheter 
Finnvedens Lastvagnar tar avstånd från alla former av diskriminering och trakasserier, där bolaget vill 

främja lika rättigheter och möjligheter för alla våra medarbetare. Detta finns beskrivet i vår interna 

Diskrimineringspolicy. 

 

 



 

 

 

Motverkan av korruption 

Korruption, mutor och andra illojala åtgärder snedvrider marknaden, begränsar konkurrensen och 
hindrar en ekonomisk, social och demokratisk utveckling i samhället. Finnvedens Lastvagnar tolererar 
inte sådana förfaranden. Det innebär bland annat att vi inte agerar i strid mot tillämpliga 
konkurrenslagar. Vi erbjuder inte pengar eller annan ersättning, direkt eller indirekt, till enskilda perso-
ner eller organisationer för att få fördelar. 
 

Detta gäller också omvänt; vi accepterar inte betalning eller annan ersättning från någon i syfte att få 

oss att agera i strid med vår uppförandekod och gällande lagar.  
Våra kunder och samarbetspartners ska vara trygga i att vi gör vårt yttersta för att erbjuda bästa 

tänkbara IT-säkerhet och dataskydd. 

Finnvedens lastvagnar tillåter inte någon from av prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av 

marknadsdominans. Det är förbjudet att begära eller avge någon from av löften i samband med gåvor.  

Väsentliga risker i Finnvedens Lastvagnar AB:s verksamhet avseende 

hållbarhet 

Miljö  
Finnvedens Lastvagnar arbetar med en del miljöfarligt avfall såsom oljor och batterier. Identifierade 

risker avser framförallt utsläpp i mark, vilket kan medföra saneringsåtgärder. 

Sociala förhållande och personal  
Finnvedens Lastvagnar arbetar i en miljö där risken är hög för arbets- och klämskador, varför största 

vikt läggs på att motverka dessa genom förbättrat arbetsskydd och arbetsprocesser, i så stor 

utsträckning som möjligt.  

Respekt för mänskliga rättigheter  
Den största risken för Finnvedens Lastvagnar ligger i att vi försämrar vårt egna varumärke samt 

Volvos varumärke genom att vi inte följer vår egna policy avseende respekt för mänskliga rättigheter. 

Motverkan av korruption 
Finnvedens Lastvagnar accepterar inte korruption, och risken att vi kan medverka till penningtvätt, 

korruption eller andra ej legala förfaranden finns. Vårt arbete för att motverka detta är av väsentlig 

betydelse, varför ett strikt internt kontrollsystem finns gällande inköp och försäljning av begagnade 

fordon samt upphandling av övriga varor och tjänster. 

Hantering av risker  
Finnvedens Lastvagnar arbetar löpande med att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder så att våra 

tillhandahållna tjänster minskar miljöeffekterna. I arbetet ingår även att välja och påverka leverantörer 

med produkter och tjänster som uppfyller kraven på miljöomsorg. 

Identifiering sker löpande av nya lagkrav, gällande miljö, personal, it säkerhet mm för att 

säkerhetsställa att vi följer de lagar, regler och etiska regelverk i så stor utsträckning som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Centrala resultatindikatorer för 

verksamheten 
Medarbetarindex: Våra medarbetarindex följs upp och mäts löpande per verksamhetsområde för att 

kunna förbättra områden där försämringar sker, samt för att kunna bibehålla de områden där styrkan 

sitter. 

Avfallshantering: Andelen deponiavfall mäts och erhölls via leverantörer för att säkerhetsställa att vår 

avfallshantering följer 
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