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OM TOVEKS BIL

Tovekskoncernen är verksam på 15 orter i västsverige: Lidköping, Skövde, Falköping, Mariestad, Skara, 
Vara, Trollhättan, Uddevalla, Åmål, Borås, Kinna, Ulricehamn, Varberg, Falkenberg och Lund. Koncernen har  
sammantaget ca 650 anställda.

TOVEKS LASTBILAR AB
Koncernens lastbilsbolag, Toveks Lastbilar AB, är åter-
försäljare för Scania. Det innebär service och försälj-
ning av Scania tunga lastbilar, reservdelshållning samt 
service av övriga tunga lastfordon. 

Vi är en av Sveriges större privata återförsäljare av 
Scania lastbilar. Därutöver säljer vi en stor mängd 
nya släpvagnar och  begagnat. Lastbilsverksamheten 
bedrivs på 9 anläggningar från Kinna i söder till Åmål 
i Norr. 

TOVEKS PERSONBILAR AB 
& TOVEKS BIL I SYD AB
Koncernens båda personbilsbolag (Toveks Personbilar 
AB och Toveks Bil i Syd AB) är samtliga återförsäljare 
för Volkswagen Group. Det innebär service- och försälj-
ning av Volkswagen person- och transportbilar samt 
Audi, Skoda och Seat personbilar. Företaget är också 
agent för Europcar Biluthyrning. Verksamheten inne-
bär ett komplett åtagande från företagets sida dvs. 
försäljning, service och reparationer, biluthyrning samt 
reservdelshållning.

Vi säljer ungefär 14.000 personbilar per år och 
bedriver verksamhet på 14 orter från Lund i söder 
till Mariestad i norr.

Personbilsverksamheten styrs i hög grad av våra 
varumärkens kontraktsstandards. Dessa säkerställer 
en god kvalitet, hög nivå på kundbemötandet och ett 
tryggt och attraktivt val för dig som kund. 

FASTIGHETER
Fastigheterna som verksamheten bedrivs i, finns med 
några få undantag i egen ägo. Detta är ett medvetet 
val för att ha kontroll över fastigheterna, säkerställa 
långsiktigt trygga hyresförhållanden, kunna utveckla 
och investera långsiktigt samt ha kontroll på kost-
nader. 

VERKSAMHETEN
Alla våra återförsäljarkontrakt innebär en form av 
franchiseförhållande gentemot respektive generala-
gent, där vi blir märkets ansikte utåt. Det är därför vår 
uppgift att upprätthålla marknadsandelar och vårda 
kundrelationen.  

Våra processer styrs till stor del genom det kontrakts-
förhållande som är upprättat med våra varumärken.

Detta förhållande har  varit grunden för en långsiktigt 
hållbar och lönsam utveckling under drygt 60 års tid. 

Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är lika i hela 
koncernen och denna rapport täcker därmed in  
samtliga koncernbolag.



SIDA 5



SIDA 6

VD-ORDET
2017 har varit ett år av offensiv satsning på utvidgning 
och utveckling av verksamheten. 

I Skövde har personbilsverkstaden byggts ut för att 
kunna hantera en ökande kundtillströmning. I Åmål 
har vi valt att lämna och avyttra vår gamla lokal där 
som inte varit ändamålsenlig och heller inte energi-
effektiv. Vi har istället byggt en ny, modern Scania-
anläggning för att vara våra Scaniakunder i regionen 
behjälpliga under lång tid framöver.   

På lastbilssidan är Scanias lansering av sin nya mo-
dellserie en stor nyhet med effektiva drivlinor och 
lösningar för uppkopplade fordon.

På personbilssidan är de största trendinriktningarna 
just nu elektrifiering och digitalisering. 

Volkswagenkoncernens globala strategi är att 2025 
vara världsledande inom hållbar mobilitet vilket bland 
annat innebär satsningar på elektrifiering, men också 
ett bättre, och mer effektivt nyttjande av den fordons-
flotta och de resurser som finns. 

För oss är detta en stor omställning och utmaning att 
förhålla oss till och det handlar om allt ifrån utbildning 
av personal till nytillkomna roller, och investeringar i 
infrastruktur och utrustning. 

Vi ser denna utveckling som mycket spännande och 
ser fram emot att vara med att verka för hållbar 
mobilitet. Vår vision ’Hela vägen’ har aldrig varit mer 
aktuell.

Gregor Tovek
Verkställande direktör och koncernchef
Toveks Bil i Syd AB
2018-02-27
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AFFÄRSMODELL
Vår organisations syfte är att skapa en hållbar lönsamhetsutveckling genom att leverera en professionell kund-
upplevelse i linje med vår vision ’Hela vägen’ och med beaktande av vår verksamhetspolicy. Detta skall göras 
på ett sådant sätt att kunden kommer tillbaka till oss för nästa köp och/eller nästa service.

Toveks Bil verkar för att göra bilägandet enkelt och totalekonomiskt gynnsamt. 

Detta sker genom:
- God etik, välutbildad och engagerad personal.
- Kvalitetssäkrad verksamhet, där lagstiftning och branschkrav utgör miniminivån.
- Att sätta upp, följa upp och driva igenom kvalitetsmål som skapar värde för kunden.
- Att sätta upp, följa upp och driva igenom miljömål som ger en minskad miljöpåverkan. 
- Skyddande av miljön genom korrekt avfallshantering och förebyggande av föroreningar. 
- Ständiga förbättringar och positiv syn på förändringar.

Samtliga enheter har under 2017 reviderats enligt tidigare nämnda kvalitets- och miljöstandards. Ett flertal 
orter har även haft miljötillsyner från kommuner, tillsyn av arbetsmiljöverket samt Räddningstjänsten.
I samtliga fall har de uppkomna avvikelserna varit av mindre karaktär och dessa har behandlats på ett tillfred-
ställande sätt enligt respektive intressent. 

Vi har sedan införandet av vårt miljöledningssystem för nio år sedan genom medvetna val drastiskt minskat 
vår energiförbrukning, strukturerat vår avfallshantering, minskat våra utsläpp till vatten och gjort förändringar 
i den tillförda energins ursprung. Bland annat genom att låta all tillförd el vara helt förnyelsebar och att kon-
vertera flera anläggningar från fossil uppvärmning (olja) till förnyelsebar uppvärmning (fjärrvärme eller luftvär-
mepump som får el från vindkraft).

Toveks Bil bedöms under 2017 ha efterlevt sin verksamhetspolicy och den kvarstår som relevant för 2018 utan 
revidering.

VERKSAMHETSPOLICY

SIDA 8



SIDA 9

För att säkerställa uppfyllnad av vår affärsmo-
dell och verksamhetspolicy har samtliga bolag 
inom Toveks Bil-koncernen valt att arbeta enligt ett 
formellt kvalitetsledningssystem enligt standard 
ISO9001:2015. 

Revision mot denna standard av extern revisor 
sker en gång per år. Toveks Lastbilar AB revideras av 
RISE och de båda personbilsbolagen revideras  
genom partnerrevision från Volkswagen Group. I 
båda fall utfärdas certifikat enligt ISO9001:2015.

Toveks Lastbilar i Lidköping, Trollhättan,  
Uddevalla och Åmål arbetar även enligt ett formellt 
miljöledningssystem enligt ISO14001:2015. Revision 
mot denna standard genomförs av RISE. Inom ramen 
för miljöledningssystemet identifieras miljöaspekter 
och miljörisker, vi granskar vår kemikaliehantering, 
vi sätter upp och arbetar mot uppsatta mål, främst 
inom området energibesparing. Vi bedömer löpan-
de våra leverantörer utifrån ett livscykelperspektiv.
Årets revisioner läggs alltid inför varje år upp i en 
revisionsplan som presenteras på vårt intranät. Vi 
utser tillika en eller flera interna revisorer som plan-
lägger och genomför interna revisioner under året. 
Under 2017 har samtliga enheter erhållit intern 
revision.

Granskningsförfaranden som sker utöver  
kvalitets- och miljörevisionerna är följande:
- Skyddsronder för att säkerställa en god, trygg och 
hållbar arbetsmiljö, genomförs ortsvis två gånger 
per år.
- Brandsyner för att säkerställa brandsäkerheten. 
Genomförs ortsvis två gånger per år. Därutöver sker 
en årlig avstämning med våra brandskyddspartners
- Skyddskommitémöte, en gång per år, där vi fång-
ar upp utfall av skyddsronder och brandsyner och 
behandlar ortsövergripande frågor.
- Ekonomisk revision
- Lagbevakning
- Från 2018 internreviderar vi även vår behandling 
av personuppgifter. Företaget har utsett ett data-
skyddsombud som bevakar vår registrering av per-
sonuppgifter och rapporterar eventuella incidenter 
i enlighet med kommande krav i GDPR. Allt för att 
säkra våra kunders och anställdas rättigheter.

GRANSKNINGSFÖRFARANDEN
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MILJÖ

RISK
Miljörisker i verksamheten har identifierats och 

bedömts löpande sedan 2011. Detta arbete har lett 
till att ett flertal risker har kunnat minskas drastiskt 
eller helt elimineras genom olika åtgärder. Bland de 
miljö- risker som identifierats och där vi upprättat 
rutiner för hantering / minskning av risk återfinns:

- Påfyllning av färskolja
- Oljeläckage från fordon
- Oljeläckage inomhus, i systemet
- Läckande ADR-last från lastbilar
- Brand i lokaler
- Läckage/Utsläpp från oljeavskiljare
- Förorenad mark vid köp av fastighet
- Förhöjd oljeindex till följ av felaktig kemprodukt 
vid tvätt

Nytt inför 2018 är att Toveks köpt in kemikali-
eregistret EcoOnline, vilket möjliggör sofistikerad 
riskbedömning av vår kemikalieanvändning på 
verksamhetsorten i enlighet med gällande lagkrav. 
Systemet åskådliggör också skillnader mellan verk-
samhetsorterna, vilket vi bedömer kommer bidra till 
att minska onödig användning av kemikalier.

POLICY
Företaget har en kombinerad kvalitets- och miljö-
policy. Denna anges under rubriken verk-
samhetspolicy.

HANDLING
Toveks Bil arbetar  enligt ett formellt miljöled-

ningssystem enligt ISO 14001:2015. Vi har valt att 
certifiera oss för vårt bolag Toveks Lastbilar AB på 
enheterna Lidköping, Trollhättan, Uddevalla och 
Åmål. Arbetssättet är dock detsamma på alla anlägg-
ningar i samtliga koncernbolag.

Vi har identifierat företagets miljöpåverkan i form 
av miljöaspekter och miljörisker. Dessa mäts och 
följs upp årligen och vi strävar mot att hantera dessa 
på bästa sätt, dels utifrån vår verksamhet, men också 
utifrån ett livscykelperspektiv.  Vi bedömer också 
våra leverantörer utifrån ett miljöperspektiv inom 
ramen för de krav som ställs i ISO 14001:2015. Vi har 
även satt upp miljömål som ger en minskad miljöpå-
verkan. 

Aktuella mål är:
1) Stadig minskning av koncernens elförbruk-
ning genom ständiga förbättringar
Detaljmål: Minskning med 200 MWh från 2015-2018.
Historik:  Besparing 2012-2015: 288 MWh, Besparing 
2009-2012: 300 MWh

2) Minska oljeberoendet genom konvertering av
oljedrivna anläggningar till förnyelsebar energi, 
samt minska värmesvinn
Detaljmål: Vara helt oberoende av oljeuppvärmning 
innan 2020. Varje normalår (temperaturavvikelse +2 
grader) behålla eller sänka förbrukningen.
Historik:  4 anläggningar gjorts oberoende från olja 
sedan 2010. Motsvarar 173 m3 eldningsolja / år. 
Endast en återstår. 

3) Kemikaliehantering – Aktivt arbete med
substitution och eliminering av slöseri genom 
ständiga förbättringar
Detaljmål: Övergång till refill för vår vanligaste 
verkstadskemikalie, helt uppdaterat och aktuellt 
kemikalieregister i EcoOnline, Alla kemikalier riskbe-
dömda enligt ny mall, aktuella skyddsblad ute i varje 
verksamhet, Aktiv substitution.
Historik:  Nytt mål 2018-2020. 

Identifiering av Miljörisker, miljöaspekter samt upp-
följning av miljömål och beslut om åtgärder är en 
ledningsfråga som följs upp årligen vid Ledningens 
genomgång och praktisk efterlevnad följs upp vid 
interna revisioner – en process som samtliga an-
läggningar genomgår en gång per år. Vi prioriterar 
åtgärder enligt principen ”worst first” –  d.v.s. den 
åtgärd som ger störst effekt prioriteras först.

SIDA 10



SIDA 11

Under 2017 har följande åtgärder vidtagits för att ta oss närmare våra mål:

Elförbrukning

Minskat oljeberoende 
samt minskat 
värmesvinn

Kemikaliehantering Köpt in systemet Eco Online för att möjliggöra uppfyllnad av mål.

Åmål: Nybygge, avvecklat gammal oljeeldad lokal.

Flertal anläggningar: Div. tätning portar på lastbilsanläggningar.

Lidköping: Byte avloppspumpar, två stora ineffektiva pumpar (som 
havererat) utbytt till en ny, Div. utbyte till LED, luftvärmepump till 
kontor, ny fläktmotor till kylanläggning

Åmål: Färdigställt nybygge. Avvecklat gammal ej energieffektiv 
lokal. All belysning LED, mycket effektiv uppvärmning med luft-vat-
tenvärmepump.

Skövde: Färdigställt tillbyggnad av verkstad.

Skara: Byte gårdsbelysning till LED

Trollhättan: Större insats med utbyte av belysning till LED, däribland 
7 ytterbelysningar på Scaniadelen. Byte belysning toaletter, ett 20-tal 
övriga armaturer och LED-plattor

Uddevalla LB: Nya armaturer m.m. i ombyggd tvätthall.

Falköping: Div utbyte till LED

RESULTAT 2017

Elförbrukning

Minskat oljeberoende 
samt minskat 
värmesvinn

Kemikaliehantering (Nytt mål inför 2018, 2017 basår).

Eliminerat förbrukning av ytterligare 44 m3 eldningsolja/år (Åmåls 
tidigare förbrukning). 

Minskad fjv-förbrukning med 308 MWh jmf med 2016. (temp.avvi-
kelse +1,4-+1,6 grader). 

Minskad elförbrukning med 171 MWh jmf med 2016. Bäst utfall i 
Åmål (ca 31%(!) – och då ingår uppvärmning.
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RISK
Risker kopplat till personal identifieras och behandlas 
inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbete 
som bedrivs inom företaget. 

Nya riskbedömningar skapas löpande som en an-
passning efter nya lagar och föreskrifter, vid organi-
sationsförändringar alternativt som en följd av tillbud 
eller olyckor. Bland de nya risker som identifierats 
under året återfinns Kemiska arbetsmiljörisker samt 
Riskmedvetenhet kring el- och hybridfordon. 

Samtliga riskbedömningar (nya som gamla) går 
att återfinna på vårt intranät. På så vis är vi 
transparenta gentemot vår personal och nyttjar 
styrkan det innebär att finnas på många anläggning-
ar. Medvetenhet om risk på en anläggning sprids till 
övriga anläggningar.

POLICY
Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att 
säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetsta-
gare för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsstäl-
lande med hänsyn till arbetets natur och den verk-
samhet som råder i företaget.

Vi har den uppfattningen att en god arbetsmiljö är 
ett konkurrensmedel som befrämjar både företaget 
samt våra medarbetare.

Arbetsförhållandena skall, så långt det är möjligt 
och rimligt, anpassas till medarbetarnas förutsätt-
ningar i fysiskt och psykiskt avseende. Medarbetaren 
skall, så långt det är möjligt och rimligt ges möjlighet 

att medverka i utformningen av sin egen arbetssitu-
ation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som 
rör det egna arbetet.

Det är vår strävan att ständigt förbättra såväl den 
fysiska arbetsmiljön, som den organisatoriska och so-
ciala arbetsmiljön. Detta förbättringsarbete skall ske 
på ett systematiskt sätt.  Förbättringsarbetet syftar 
till att skapa stimulans och trivsel för medarbetarna. 
Detta för att förhindra arbetsskador, minska arbetsre-
laterad sjukfrånvaro och så tidigt som möjligt aktivt 
arbeta med rehabilitering.

Arbetsgivaren, d v s den som råder över arbets-
stället, har huvudansvaret för att medarbetarna inte 
utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen.

Uppgiften och ansvaret att tillse att arbetsmiljön 
är sund och säker kan vid behov delegeras från vd 
till chefer och arbetsledare under beaktande av de 
förutsättningar som gäller för en delegering.

Problem och frågeställningar inom arbetsmiljö-
området handläggs av arbetsgivaren på samma sätt 
och samtidigt som normala/vardagliga driftsfrågor.

I det dagliga arbetet skall varje enskild anställd 
visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö. 
Det ankommer på var och en, inte bara att följa in-
struktioner och rutiner, utan att också vara uppmärk-
sam på och genast rapportera eventuella risker, som 
kan utgöra ett hot mot en god arbetsmiljö.

Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art 
att utomstående expertis behöver anlitas. Beslut att 
inkalla expertis tas av arbetsgivaren i samråd med 
berörda chefer/skyddsombud/medarbetare.

PERSONAL
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HANDLING
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en ledningsfråga som utvärderas vid Ledningens genomgång 
en gång per år. Det finns en rutin för att delegera vissa formella arbetsmiljöuppgifter. Det sker i huvudsak till 
följande fyra personalkategorier: SAM-koordinator, Personal-/Löneadministratör, Chef med personalansvar resp. 
Skyddsombud.
En gång per år sammanträder skyddskommitén inom Toveks Bil. Verksamheten är uppdelad på tre möten för att 
omfatta hela verksamheten: Lastbilar, Personbilar Norr och Personbilar Syd. Fasta punkter på dagordningen är:
-Rapport från skyddsrond
-Systematiskt arbetsmiljöarbete
-Systematiskt brandskyddsarbete med rapport från brandsyner och egenkontroller.
-Aktuella projekt
-Nya och förändrade lagar och krav.

Nytt för 2017 är att Toveks köpt in systemet EcoOnline, vilket möjliggör sofistikerad riskbedömning på verk-
samhetsorten av de kemikalier vi använder utifrån ett hälsoperspektiv. All berörd personal har tillika utbildats 
under 2016 och 2017 inom kemiska arbetsmiljörisker.

I våra personbilsbolag har all berörd personal under 2017 genomgått en webbkurs för EIP-behörighet (Elek-
triskt instruerad personal). Detta är ett led i den pågående elektrifieringen inom fordonsflottan och kursens mål 
är att skapa medvetenhet kring vad som är säkert att utföra och inte på fordon med högspänningsteknik (el- 
och hybridfordon). Ett begränsat antal experter inom högvoltsteknik har utsetts och utbildats inom områden 
som hybridelteknik (HEV), pluginhybrider (PHEV) resp. rena elbilar (BEV). 

Företaget tror på långsiktiga anställningar och vill vara en attraktiv arbetsgivare. Företagets ledningsgrupp 
driver flera projekt i den riktningen. 

Skyddskommité
(Möten)

Skyddsronder Genomfört på samtliga anläggningar genom lokalt skyddsombud 
eller regionalt ombud.

Lastbilar, Personbilar Norr och Personbilar Syd har genomfört skydds-
kommitémöten under året.

Attraktiv arbetsgivare/
Personalnöjdhet

Div. testenkäter utförda. Enhetlig enkät skall genomföras under 2018.

RESULTAT 2017
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SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

RISK

-Inhyrd arbetskraft, reglering av deras villkor, lönesättning m.m.
-Svårigheter att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap
-Ojämlik behandling mellan män och kvinnor.
-Risk för utnyttjande av arbetskraft / bristande sociala villkor (gäller nya leverantörer)

POLICY
Inom detta område är jämställdhetspolicyn relevant:

Vårt företag skall vara en plats där medarbetarnas förutsättningar och kompetens värderas lika. Målen för 
jämställdhetsarbetet är lika möjligheter för alla. Samtliga anställda, oavsett kön, skall ha samma möjlighet till 
information, utbildning och utveckling.

Vår ambition är att anpassa arbetsförhållanden så att det passar anställda av båda könen. Vi skall se till att båda 
könen är representerade i arbets- och projektgrupper, där så är möjligt.

Tjänstetillsättning skall ske efter kompetens. Lönesättning skall ske efter arbetets svårighetsgrad och prestation.

Vi skall regelbundet genomföra utvecklingssamtal där vi uppmuntrar både kvinnor och män till vidareutveck-
ling.

Utbildning skall vara behovsrelaterad och stödja/främja företagets konkurrensförmåga. Analys av individuella 
utvecklingsbehov sker genom chef och medarbetare.

Vi ska sträva efter att underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Vi accep-
terar inte affischer, almanackor, o.dyl. som kan verka könskränkande.

Vi har också en policy för inhyrd arbetskraft, denna lyder:

Vårt företags huvudprincip är att vi vill ha en långvarig relation med våra anställda. Vi anställer hellre än hyr 
personal. Vid anställning regleras personalens villkor av gällande kollektivavtal. På så sätt tar vi ett stort 
socialt ansvar. När vi hyr in personal skall personalen lyda under samma arbetsmiljöregler och ha samma 
grundvillkor som om personen varit anställd hos oss.

Fast anställd personal har dock ett antal ytterligare förmåner, som företaget erbjuder, som ligger utanför det 
som är lagstadgat eller reglerat i kollektivavtal. 

Inom detta hållbarhetsområde behandlas områdena Välfärd och fattigdom, Familjeliv och jämställdhet, Ar-
betsmarknad och socialförsäkringar samt Sjukvård och sjukförsäkringar. Toveks Bil har mycket få leverantörer 
i andra länder än Sverige, och inga leverantörer i U-länder. Alla anställda inom Toveks Bil omfattas av kollektiv-
avtal. 
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HANDLING

Enligt policy för inhyrd arbetskraft.

Vid den leverantörsbedömning som sker årligen finns sedan 2018 ett kriterie som gäller bedömning av arbets-
villkoren för leverantörens personal. 

Inhyrda mantimmar i 
relation till total 
årsarbetstid.

Antal leverantörer där 
personalen i första led 
bedöms sakna reglerade 
arbetsvillkor

0 vid 2017 års leverantörsbedömning. 

Bedöms understiga 1% i koncernen som helhet.

RESULTAT 2017
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
RISK
- Minderårig arbetskraft (relaterat till barns rättigheter)
- Diskriminering / kränkande särbehandling

POLICY
Inom detta område är vår policy för kränkande särbehandling relevant. Inom Toveks Bil accepteras inte krän-
kande särbehandling. Detta är en del av vår värdegrund under punkten ’Alla respekteras’.

Arbetsmiljöverkets definition av kränkande särbehandling är ”handlingar som riktas mot en eller flera 
arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens 
gemenskap.” 

Att arbeta på Toveks Bil ska upplevas som positivt, utvecklande och trivsamt och det är allas ansvar att vär-
na om en god arbetsmiljö. Vi fördömer alla former av kränkande särbehandlingar och trakasserier och tolererar 
inte att sådana förekommer på vår arbetsplats. Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och samarbetspro-
blem i allmänhet bör dock ses som normala företeelser.

Några exempel på vad som är kränkande särbehandling:
1. Att medvetet förolämpa eller frysa ut en kollega.
2. Att försvåra någons arbete, till exempel genom att medvetet undanhålla arbetsrelaterad information eller
lämna felaktig information.
3. Att kritisera eller förlöjliga någon inför andra.
4. Att kontrollera arbetskamraten utan dess vetskap och med skadande syfte.
5. Förföljelse i olika former.
6. Förtal av dig som person eller din familj
7. Förtal p.g.a. religion, etniskt ursprung, handikapp eller sexuell läggning är också kränkande särbehandling
och regleras i diskrimineringslagarna. 

Skyldigheter och ansvar
Det är allas ansvar att:
- Respektera och acceptera varandra och varandras olikheter
- Göra allt för att ingen ska hamna utanför
- Säga ifrån och uppmärksamma om någon beter sig kränkande mot andra
- Ge stöd till den utsatta

Det är den utsattas ansvar att:
- Markera att du inte accepterar agerandet. Säg ifrån muntligt och/eller skriftligt.
- Gå vidare och vänd dig till din chef, eller annan överordnad om kränkningarna inte slutar.

Det är den anklagades ansvar att:
- Får du reda på att ditt beteende anses som kränkande, omgående upphöra med beteendet.
- Ta kontakt med din närmsta chef för att diskutera frågan.

Det är chefens ansvar att:
- Att ta tecken på trakasserier eller kränkande särbehandling på största allvar.
- Att förebygga och uppmärksamma kränkande särbehandling i så tidigt skede som möjligt genom 
   exempelvis utvecklingssamtal och/eller utfall av personalenkäter.
- Att både lyssna och samtala med de inblandade. Använd denna policy som stöd.
- Att behandla ärendet med sekretess.
- Att vara opartisk och objektiv i frågan.
-Att ge stöd till utsatta.
-Att agera och hantera frågan skyndsamt.
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HANDLING

Rätten till arbete
Alla människor har rätt till gynnsamma och rättvisa arbetsvillkor. Detta upprätthålls inom Toveks Bil genom 
tecknade kollektivavtal med de stora fackförbunden. Genom dessa avtal säkerställs personalens rättigheter och 
en sund och rättvis löneutveckling garanteras.

Rätten att inte bli diskriminerad
I Toveks Bils värdegrund finns inskrivet att Alla respekteras och detta är också grunden för vår policy mot krän-
kande särbehandling. Rättan att inte bli diskriminerad vare sig som medarbetare eller kund till oss är mycket 
viktig för oss och behandlas inom denna ram.
Att arbeta på Toveks Bil ska upplevas som positivt, utvecklande och trivsamt och det är allas ansvar att värna om 
en god arbetsmiljö. Vi fördömer alla former av kränkande särbehandlingar och trakasserier och tolererar inte att 
sådana förekommer på vår arbetsplats.
Enligt lagkrav genomför vi också regelbundet lönekartläggningar för att säkerställa en könsneutral lönesätt-
ning.

Barnets rättigheter
Minderårigas arbetsmiljö regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Toveks Bil har som rutin att en riskbedöm-
ning skall utföras så fort en person under 18 år tar arbete hos oss för att säkerställa att detta kan ske på ett sä-
kert sätt och med tillvaratagande av den minderårigas rättigheter. Denna riskbedömning reglerar vilka arbeten 
personen får göra och den undertecknas av såväl arbetsgivare som målsman och skyddsombud.

Rätten till hälsa
Utöver de lagstadgade undersökningar som sker, bidrar Toveks Bil till en friskare arbetskraft genom ett årligt 
friskvårdsbidrag till all vår personal.
Vi genomför också årligen riskbedömningar av de kemiska produkter vi använder i verksamheten och vidtar 
med denna som grund åtgärder för att säkerställa att inga hälsorisker förekommer i arbetet. Det kan till exem-
pel röra sig om att helt eliminera produkten, byta till ett bättre alternativ alternativt att hantera risken genom till 
exempel skyddsutrustning eller att personer med nedsatt lungkapacitet inte kommer i kontakt med produkten.

Tecknade kollektivavtal 
finns för samtliga anställda?

Ja

RESULTAT 2017
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MOTVERKANDE AV KORRUPTION
RISK
När det gäller motverkande av korruption finns ett antal identifierade riskmoment.
-Representation
-Drivmedelshantering / Tankning av fordon
-Gåvor
-Kontanthantering
-Betalningar / Utrangering av pengar från företaget.

POLICY
På det här området är vår policy för representation relevant:
För all representation finns tydliga redovisningsregler som framgår av ekonomiavsnittet på vårt intranät. I 
samtliga fall av representation skall utläggskvitton kompletteras med syfte med representationen och samtli-
ga deltagare med för och efternamn. 

Riktlinjer för intern representation
Med intern representation menas att representationen enbart innefattar anställda hos Toveks Bil.
På tjänsteresa, t.ex. vid utbildningar betalar man normalt alltid sin mat själv. Den anställde får  ersättning 
genom företagets kollektivavtalade villkor för traktamenten. Olika regelverk finns för kollektivanställda och 
tjänstemän.  Godkännande av kostnader sker då av överordnad chef. 
I vissa fall, vid t.ex. möten som inkräktar på den anställdes egen rast eller vid kvällsmöten bjuder Toveks Bil 
ibland på fika eller lättare förtäring – t.ex. smörgås och kaffe, lunch eller liknande.  
Beslut kring intern representation i sådana fall får fattas av avdelningschef.
I särskilda fall, t.ex. vid julfest, invigningar eller liknande särskilda händelser kan den interna 
representationen även omfatta  middag och / eller dryck vid mingel.  Beslut kring intern representation i 
sådana särskilda fall får  fattas av avdelningschef.

Extern representation
Med extern representation menas representation där extern part bjuds på något, t.ex. lunch. En eller flera per-
soner från Toveks Bil kan också delta. 
Representation sker vanligen i form av lunch eller fika / enklare förtäring. Exempel på vanliga händelser är 
besök från kunder eller samarbetspartners. Beslut kring extern representation i sådana fall får fattas av 
avdelningschef eller lastbilssäljare.
I särskilda fall, t.ex. vid invigningar, kundresor eller liknande kan den externa representationen även omfatta 
middag och / eller dryck vid mingel. Beslut kring extern representation i sådana särskilda fall får fattas av 
avdelningschef eller lastbilssäljare. 
Att tänka på som deltagare vid all extern representation är att man representerar företaget. Att uppvisa gott 
omdöme och uppförande är en självklarhet i detta. Syftet med all extern representation är att skapa, vårda 
och upprätthålla goda relationer med företagets samarbetspartners.

Vår policy för kontanthantering är också relevant på det här området:
All kontanthantering skall ske antingen mot certifierat kassaregister eller mot kundnummer. Större belopp 
än 15.000 kr får inte tas emot kontant. Vid bilaffärer accepteras inte kontantbetalning överhuvudtaget.
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HANDLING
Representation
Hanteras genom tydlig rutin, samt att kvitton redovisas och samtliga utlägg attesteras av överordnad chef. 

Drivmedel
Rutin finns för att behandla denna typ av utlägg. Fakturan attesteras av överordnad chef.

Gåvor
Rutin finns för uppvaktning av personal. Detta sker endast på 50-årsdag och vid pensionering samt vid 
begravning av anställd.
Gåvor till kunder ges endast i särskilda fall, så som t.ex. högtidsdagar, invigningar etc. Beslut i dessa särskilda 
fall får endast fattas av VD.

Kontanthantering
Vid betalning med kontanta medel finns en policy att vi inte får ta emot belopp större än 15.000 kronor i kon-
tanter. Syftet med detta är att undvika att vår verksamhet används för penningtvätt. 

RESULTAT 2017

Policy finns för gåvor, 
kontanthantering och 
representation

Ja
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