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Tillsammans 
skapar vi en 
grönare framtid.
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FÖRORD

Ett historiskt 
skifte.
Hållbarhetsfrågorna är ett viktigt område 
för oss på Bilmetro. Vi måste stå förbereda 
inför omvandlingen av fordonsbranschen. 
Bilbranschen har i grunden sett likadan ut i 
100 år, men nu håller den på att förändras. 
Vi och branschen står inför stora utmaning-
ar och förändringar som vi tillsammans med 
branschen vill vara med och påverka.

Under de närmsta åren kommer vi se stora 
förändringar inom fordonsbranschen där fo-
kus ligger på hållbarhet, mobilitet och digita-
lisering. 

Hållbarhet
Vi har en lokal närvaro med världsledande 
produkter, det gör att vi som återförsäljare 
har en begränsad möjlighet att påverka till-
verkning av bilmodeller men vi kan glädjas åt 
att många av de bilmärken vi säljer erbjuder 
modeller med alternativ till fossila bränslen. 
Det kommer vi även se mer av de kommande 
åren. På lokalnivå arbetar vi aktivt med att se 
över våra anläggningar och våra interna pro-
cesser för att minska miljöpåverkan. 

Mobilitet
Vi kan med säkerhet veta att våra kunder fort-
farande kommer fortsätta att vara mobila men 
exakt hur ägande formen kommer ser ut vet 
vi inte idag. Det gäller därför att även förhålla 
sig till en framtid som innebär minskad an-
vändning av fossila bränslen och effektivare 
mobilitetslösningar. Vi ser att privatkunder 
väljer att abonnera på mobilitetstjänster som 
ett alternativ till att äga egna bilar. Vi kommer 
även se nya sätt att ”äga” en bil på. Dels ge-
nom använda bilen smartare, dels köra bilar 
som ger så lite utsläpp som möjligt.
Digitalisering 
Under de senaste åren har digitaliseringen 
påskyndats. Vi fick snabbt ställa om till digi-
tala möten och minskade våra tjänsteresor på 
grund av pandemin – något som idag är en 
naturlig del av verksamheten.

Vi ser även en förändring i kunders beteende 
att köpa bil. De möter vi genom att skapa nya 
plattformar för en helt ny bilhandelsverksam-
het.   
 
En vinnande företagskultur
Vår företagskultur är avgörande för fortsatt 
framgång. Vår kultur bygger på hundra år av 
framtidstänkande och entreprenörskap.

Vår ambition är även att göra skillnad för våra 
medarbetare. Våra arbetsplatser ska upple-
vas som stimulerande och utvecklande. Det 
är jobbet som görs på våra anläggningar som 
spelar störst roll för vår miljöpåverkan både 
nu och i framtiden.

Bilmetro inom några år
Hållbarhet i samhället är på frammarsch och 
fordonsindustrin är inget undantag. Med 
energieffektiva motorer, laddbara bilar och 
ökad säkerhet i fordonen är vi en bransch 
under kontinuerlig förändring. Under 2021 
vidareutvecklade vi vårt arbete kring hållbar-
het och säkerställa att våra generalagenters 
målsättningar och hållbarhetsprocesser vilka 
också återspeglas i koncernens mål och arbe-
te. Att inte arbeta med hållbarhetsarbete ser 
vi som en risk för hållbar utveckling då for-
donsindustrin är på frammarsch inom detta 
område. Vi arbetar med kunden i fokus och 
då menar vi inte enbart dagens kund utan 
även våra framtida kunder. 

Alla insatser som har gjorts under året, ut-
veckling av nya system, rutiner och nytänkan-
de, har lett oss i rätt riktning och nu kommer 
bolaget att förvärvas av Scania Sverige och 
Din Bil Sverige. Jag är övertygad om att verk-
samheten kommer att utvecklas och uppnå 
positiva resultat mot en hållbar framtid till-
sammans med de nya ägarna.

Vår kultur bygger på hundra år av framtidstänkande 
och entreprenörskap.””

1920-talet
Lönnberg & Co startas i Hudiksvall 
av E. Lönnberg. Återförsäljare åt GM. 

Filialer öppnas i Söderhamn, 
Bollnäs och Ljusdal. 

1940-talet
Försäljning startar av Scania-Vabis 
lastbilar och bussar. Namnändring 

till Bil & Buss.

Försäljning av Volkswagen startar.

1970-talet
Försäljning av Audi startar.

1980-talet
Bil AB Ernst Andersson förvärvar 

Bil & Buss i Gävle AB.

Namnändring till Bilmetro AB.

1990-talet
Försäljning av Seat startar.

Bilmetro förvärvar Bil & Bussbola-
gen i Hälsingland. 

Försäljning av Skoda startar.

Förvärv av Bil & Bussanläggningar 
i Dalarna.

2000-talet 
ISO 9002 certifiering.

Förvärv av Pändel & Thavelin, 
försäljning av Honda.

2010-talet
Förvärv av Möller Tunga Fordon 

i Uppsala.

Bilmetro Truckshop 
(begagnat center lastbilar) 

i Uppsala öppnas.

Ny lastbilsanläggning i Hudiksvall.

Ny Audianläggning i Borlänge 
samt Seathall i Falun. 

Ny Audi- samt däckanläggning i 
Gävle öppnas.

2020-talet 
Stor förändring i branchen

med en ökad efterfrågan på el-,
hybrid- och bränslecellsbilar.
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Bilmetro AB upprättar årligen en hållbarhetsrapport. 
Det här är företagets fjärde och den första i enlighet 
med (GRI). Rapporten avser räkenskapsåret 2021 och 
omfattar Karlsarvet Capital AB med alla de ingående 
enheter som ingår i vår koncernredovisning. Rappor-
ten har upprättats i enlighet med GRI-standard, Core 
och är godkänd av styrelsen.  Hållbarhetsrapporten 
är en del av av årsredovisningen.  

Har du frågor om rapporten är du välkommen att 
kontakta Jan Näslund (janne.naslund@bilmetro.se), 
Hållbarhetschef på Bilmetro AB 

Publicerad den 28 januari 2022
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HÅLLBARHETSKONTEXT 
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EKONOMISK HÅLLBARHET

Ett fordon är en komplex produkt som 
innehåller ämnen och material från alla delar 
av världens hörn. Därför är det extra viktigt 
att vi som försäljare av produkten kan vara 
säkra på att den inte har tagits fram på kom-
promiss av mänskliga rättigheter. 

Våra generalagenter följer FN Global Com-
pacts principer i sitt hållbarhetsarbete vilket 
vi ställer oss bakom. Vår verksamhet ska alltid 
följa svensk lagstiftning och Volkswagen-kon-
cernens riktlinjer. Därför har vi som ambition 
att varje medarbetare skall känna till dessa 
regleringar, samt hur korruption fungerar och 
berör dennes arbetsroll för att minimera ris-
kerna.  För att säkerställa att vi internt jobbar 
på det sätt som vi lovat har vi en tjänst som 
jobbar med Compliance frågor knutna till 
våra generalagenter och våra interna styrdo-
kument. Vi har tillsammans med Volkswagen 
Fiancial Services utbildat samtliga säljare i ett 
säkerhetsarbete mot bedrägeri. Vi har dess-
utom uppdaterat våra interna styrdokument 
gällande besluts- och attestordning.  

Personuppgiftslagen GDPR är idag en natur-
lig del av våra rutiner för datahantering och 
dataskyddsombudet ser till att vi efterlever 
dessa.  
Bilmetro finansiellt starka resultat skapar ut-
rymme för att investera i ny teknik så som att 

hjälpa samhället att bygga el infrastruktur. Un-
der nästkommande år planeras investeringar 
i snabbladdare i vår region samt utbyggnad 
av solceller på några av våra anläggningar. 

Som en del i att agera ekonomiskt hållbart har 
Bilmetro under åren arbetat med lokala före-
tag och kan samla våra inköp där vi bedömer 
att de ger mest nytta och kan styra avtalen 
mot företag som vi bedömer arbeta långsik-
tigt och hållbart. Vi jobbar kontinuerligt med 
att mäta och öka antalen lokala inköp för att 
gynna vårt distrikt och kunna göra stora av-
tal där vi kan påverka leverantörer i vår tur att 
jobba med hållbarhet. 

Den stora samhällstrenden mot mer hållba-
ra transporter kan vi på Bilmetro kraftsamla 
kring pga vår storlek och lönsamhet, vi kan 
vara med och bidra till omställningen. Detta 
ger oss på Bilmetro möjligheter att i framti-
den utforska nya områden som skapar nya 
affärsmöjligheter, det är med den nyfikna in-
ställningen och viljan att förbättra för klimatet, 
kunden, våra medarbetare och oss som före-
tag det känns bra att omställningen har tagit 
fart!

Vi är en pålitlig 
partner.

Bilmetro AB är ett privatägt aktiebolag. Styrelsen 
har det övergripande ansvaret för förvaltningen av 
Bilmetro vilket även innefattar hållbarhetsfrågan. 
VD ansvarar för att verkställa styrelsens beslut och 
strategier. Som stöd till VD och koncernledning har 
Bilmetro hjälp av bolagsgemensamma funktioner 
såsom marknad, kvalitet och miljö, fastighet, HR, IT 
och ekonomi.   

Styrning av kvalitet 
Bilmetros kvalitetsarbete följs upp genom interna 
revisioner, leverantörsbedömningar samt intern 
avvikelsehantering. Det systematiska arbetsmiljö-
arbetet följs upp genom skyddsronder och arbete 
i skyddskommitté, avvikelsehantering, interna re-
visioner samt årliga medarbetarsamtal. Resultatet 
av avvikelsehanteringen presenteras för lednings-
gruppen för bolaget.  

För att säkerställa uppfyllnad arbetar företaget en-
ligt uppsatta standards. Kvalitetsledningssystem 
enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 för både per-
sonbilar och lastbilar, miljöledningssystem enligt  
extern kontroll kraven i SS-EN ISO 14001:2015 vid 
de certifierade verksamheterna Hammargatan i 
Borlänge, Bondegatan i Gävle, Laxgången i Gävle 
samt Gnistagatan i Uppsala.  

Varje enhet inom Bilmetro gör sin egen riskbedöm-
ning av leverantörerna utifrån generalagenternas 
kravställning.

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning
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MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Hållbarhet i samhället är på frammarsch och fordonsindustrin är ing-
et undantag. Med energieffektiva motorer, laddbara bilar och ökad 
säkerhet i fordonen är vi en bransch under kontinuerlig förändring. 
Under 2020 påbörjades ett arbete för utveckling kring hållbarhet 
och säkerställning eftersom våra generalagenters målsättningar och 
hållbarhetsprocesser också ska återspeglas i koncernens mål och ar-
bete. Det arbetet har Bilmetro fortsatt med under 2021.

Bilmetros miljöprogram ska efter våra lokala och ekonomiska förut-
sättningar bidra till att förebygga och minska kontinuerlig miljöpå-
verkan genom att använda produkter och tjänster med låg miljöpå-
verkan. 

Vi värnar om 
miljön.

Försiktighetsprincipens tillämpning 

Huvudkontoret på Laxgången i Gävle ligger 
i nära anslutning till vattenskyddsområdet för 
grundvattentäkten. Bilmetro har ett nära sam-
arbete med Miljökontoret på Gävle kommun 
för att säkerställa att utsläpp minimeras. 

Minskad energiförbrukning 
Bilmetro arbetar kontinuerligt för att minska den 
egna energiåtgången på anläggningarna. Fort-
löpande byts ljuskällor ut till energibesparande 
LED-armaturer. Bilmetro ser även över kompres-
sorer, ventilationsaggregat, styrningar, termostater 
och tidscheman för att effektivisera och minska för-
brukningen. Energiförbrukningen redovisas totalt 
samt förbrukning/kvm för att kunna parera framtida 
förändringar, i bilaga redovisas varje anläggnings 
förbrukning. 

Värmeförbrukningen kommer behöva graddags-
korrigeras för att kunna jämföra förbrukningen 
mellan åren, idag redovisas total förbrukning för att 
identifiera hur mycket CO2e som företaget släpper 
ut. 

Elförbrukningen har ökat eller varit oförändrad på 
våra anläggningar under året. Under året har inga 
investeringar gjorts i energieffektivisering samt att 
året varit kallt jämfört mot normalår. Laddstruktu-
ren har färdigställts under senare delen av året och 
den totala förbrukningen för laddstrukturen var 
223 324 kWh för året, kommande beräknas för-
brukningen stiga ordentligt.    

Vattenförbrukning: Förbrukningen minskade un-
der perioden 2019 – 2021 men har stigit under 
2021. 

Bilmetro AB direkta växthusgasutsläpp för 2021 
består av följande: El = 0 kg CO2e (bilaga 1) Värme 
= 385 328 kg CO2e (bilaga 1) 

Framtid 
Elbilsförsäljningen kommer fortsätta öka komman-
de år och därav kommer elförbrukningen för vår 
publika laddstruktur att öka. Under kommande år 
så finns planer på att uppföra ett antal solcellsan-
läggningar vilket kan både öka företagets egen-
producerade el och delvis försörja laddstationer 
med el från solenergi. Värme: Vår anläggning i 
Sandviken står för 22,5% av vårt totala utsläpp men 
under 2023 planeras Sandviken Energi koppla ihop 
sig med Gävle Energis fjärrvärmeverk så utsläppen 
kommer minska med 20 %. 

Arbetsmetoder och rutiner 
För att bidra till en hållbar miljö används återvin-
ningsbart och miljöanpassat material i möjligaste 
mån. Bilmetro genomför löpande kemikalieinven-
tering för att minska antalet artiklar samt byta ut till 
så miljövänliga kemikalier som möjligt. Våra exter-
na driftentreprenör ser kontinuerligt över byggna-
dernas kondition för att säkerställa rätt driftförut-
sättning. Många leverantörer har valts bort så att 
Bilmetro har möjligheten att bedriva ett framtida 
hållbarhetsarbete med de fåtal som blir samarbets-
partners. 

Minskade utsläpp 
Alla anläggningar har oljeavskiljare som besiktigas 
och töms kontinuerligt. Vattenprovtagning sker på 
varje anläggning och kontrolleras mot acceptabla 
utsläppsvärden. En del av Bilmetros biltvättsan-
läggningar använder sig av kemisk fällning för att 
underlätta separation av tungmetaller och olja så 
de förhindras att nå de kommunala avloppsnäten. 
Bilmetro arbetar kontinuerligt tillsammans med 
kommunernas miljökontor på respektive kommun 
för bevakning av utsläpp. Ny metod kommer infö-
ras för insamling av skurvatten från verkstäderna 
samt däcktvättar.
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Utan våra ca 600 medarbetare stannar verk-
samheten, därför sätter vi ett högt värde på 
våra medarbetare. På Bilmetro arbetar vi 
aktivt med personalrelaterade frågor samt 
arbetar med att trygga sociala förhållanden. 

Bilmetro leder ett systematiskt arbete med att 
förbättra arbetsförhållandena i våra kontor 
och verkstäder. Arbetet med personalfrågor 
regleras i personalhandboken och chefs-
handboken. Förmåner så som friskvårds-
bidrag, företagshälsovård etc. finns tydligt 
beskrivet och lättillgängligt i personalhand-
boken som alla medarbetare får ta del av.   
För att säkerhetsställa medarbetares arbets-
hälsa och säkerhet arbetar vi systematiskt 
med arbetsmiljö (SAM) där vi har arbetsmil-
jömöten två gånger per år på varje ort där 
skyddsombud, chefer, företagshälsovård och 
HR samverkar. I ett eget system anmäls tillbud 
och skador där vi följer arbetsmiljöverkets 
standarder. Inom ramen för SAM arbetar vi 
med riskbedömningar och incidentundersök-
ningar. Under 2021 anmäldes 86 tillbud (jmf 
100 tillbud 2020).  Som orsak till tillbudet tar 
man hänsyn till samspelet mellan människa, 
teknik och organisation ett s.k. MTO-per-
spektiv. 56% är rapporterat från lastbilar och 
resterande 44% från personbilar.  19 olyckor 
anmäldes 2021 till Försäkringskassan (jmf 25 
olyckor 2020).  

SOCIAL HÅLLBARHET

Medarbetare 
Våra medarbetare är avgörande för att vi ska 
kunna genomföra vår affär varför vi arbetar 
systematiskt och strategiskt med att minska 
frånvaro. Chefer utbildas kontinuerligt i led-
arskap, rehabilitering samt arbetar enligt vår 
rehabiliterings-policy för att tidigt uppmärk-
samma tidiga signaler hos medarbetare. Vi 
undersöker även våra medarbetares hälsa 
och trivsel i medarbetarundersökning.  Slut-
satsen är att trenden är aningen negativ och 
frånvaron har minskat lite trots ett år med pan-
demi. Inom åldersgruppen 50+ ökade frånva-
ron men minskade i de yngre grupperna. Det 
innebär att vi behöver arbeta extra med den-
na målgrupp i form av chefsstöd, rutiner och 
kultur. Under 2021 blev det totalt en relativ 
låg frånvaro 2021(4,4) då vi befunnit oss i en 
pandemi där rekommendationen har varit att 
stanna hemma vid minsta symptom – lägre to-
talt sett än 2020 (4,9) vilket är ett resultat av att 
Bilmetro har arbetat strukturerat med att följa 
rekommendationerna från Folkhälsomyndig-
heten då det är Corona-pandemi. 

Vår personalomsättning mäter vi i antalet som 
har slutat hos oss samt hur många vi har an-
ställt.  

Under 2021 har antalet medarbetare minskat 
jämfört med föregående år. Sedan pandemin 

Vi är ett människoföretag.
bröt ut har det funnits en medveten strategi 
att minska antalet medarbetare under 2020 
och inte öka antalet medarbetare under 2021 
vilket bekräftas av statistiken.  Personalom-
sättningen tyder på en minskad rörlighet som 
är en effekt av personalminskningarna 2020 
samt att arbetsmarknaden har under pande-
min varit lite mer osäker vilket kan vara en or-
sak till att färre byter arbete.  

Kompetensutveckling
Inom Bilmetro finns ett introduktionsprogram 
för alla nyanställda i syfte att säkerställa för-
ståelsen för och kunskapen om vår affär. Pro-
grammet omfattar även koncernens policys 
och riktlinjer. Varje år har alla medarbetare 
medarbetarsamtal med fokus på kompetens-
utveckling, trivsel och en personlig utveck-
lingsplan. 
Våra generalagenter förser vår personal med 
kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöj-
ligheter. Dessa utbildningar handlar framför 
allt om nya modeller, teknik, kundservice, sys-
tem och arbetssätt. Utöver det ser Bilmetro 
positivt på utveckling och utbildning inom sin 
expertis. 

Medarbetarrelationer
Bilmetro respekterar föreningsfrihet och har 
kollektivavtal. För kollektivanställda gäller Mo-
torbranschavtalet medan på tjänstemannasi-



dan gäller Tjänstemannaavtal Motorbranschen. 
Arbetet med personalfrågor regleras i perso-
nalhandboken och chefshandboken. Varselti-
den i samband med organisationsförändringar 
regleras i kollektivavtalet. 

Etik och integritet 
Bilmetro har en personalhandbok med uppfö-
randekod som samtliga medarbetare har till-
gång till där varje ny medarbetare får ta del av 
i sin introduktion, för vilken chefen är ansvarig. 
Bilmetro arbetar för att medarbetare ska kän-
na sig inkluderade och att de kan utveckla sin 
kapacitet oavsett kön, ålder, nationalitet, religi-
on, politisk åsikt, funktionshinder, föreningstill-
hörighet, sexuell läggning, socialt eller etniskt 
ursprung. Mångfald på arbetsplatsen upp-
muntras på alla nivåer i organisationen, men då 
branschen domineras av män är jämställdhet 
en utmaning. 
Bilmetro anser att människor med olika erfaren-
heter och perspektiv är en avgörande faktor för 
att skapa en framgångsrik, hållbar och lönsam 
organisation. Vi är beroende av mångfalden 
och kompetensen hos våra medarbetare.   
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet skall syf-
ta till att våra medarbetare känner trygghet och 
utveckling i arbetet, ges möjlighet att utnyttja 
rättigheten och skyldigheten att vårda barn 
samt att möjlighet ges att kunna delta i samhäl-
leliga aktiviteter.  

Att vi både inom företaget och branschen är 
för få kvinnor ser vi som en risk för hållbar ut-
veckling.  

Diskriminering  
Vårt mål är nolltolerans mot diskriminering och 
kränkande särbehandling på vår arbetsplats. Vi 
ska organisera, planera och genomföra vårt ar-
bete så att det i möjligaste mån inte finns vare 
sig tillfälle eller vilja att diskriminera eller trakas-
sera någon medarbetare, arbetssökande, prak-
tikanter eller motsvarande.  

I det fall diskriminering eller trakasserier upp-
står har vi en tydlig handlingsplan så att vi alla 
ska veta hur vi ska agera och vilka riktlinjer vi 
har att följa.

SOCIAL HÅLLBARHET

Sjukfrånvarostatistik  i procent

Kön   2019 2020 2021 
Kvinnor  6,9 6,1 5,1
Män  3,1  4,7 4,3
Totalt %  3,5 4,9 4,4

Sjukfrånvarostatistik  ålder i procent

Ålder  2019 2020 2021 
0-29  3,3 4,7 4,1
30-49  3,3 5,5 4,5
50-  4,3 3,9 4,35
Totalt %  3,5 4,9 4,4

Könsfördelning medarbetare i procent 
(av totalt anställda)

Kön  2019 2020 2021 
Antal  669 654 614
Kvinnor 12,4 12,8 12
Män  87,6  87,2 88

Antal nyanställda & avslutade anställ-
ningar i procent (av totalt anställda)

  2019 2020 2021
Antal   669 654 614
Nyanställda 16,6  13,2 13,2
Slutade  14,3 21,3 11,5

MEDARBETARSTATISTIK

BILMETROS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 



EXTERNA INITIATIV

Sponsringspolicy 

Föreningsengagemang, krävs att en medar-
betare på Bilmetro är engagerad i föreningen 
som man sponsrar. 

BILMETROS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 

Bilmetro ser sponsring som ett sätt att 
skapa mötesplatser men också till att bi-
dra med samhällsengagemang och skapa 
mervärde för kunder och medarbetare. Vi 
stödjer föreningar och evenemang på lo-
kal nivå, som går i linje med det som våra 
varumärken sponsrar. Inom den idrottsli-
ga delen sponsrar vi lokalt både elit och 
bredd. Vår förhoppning är att vi bidrar till 
förbättring och framgångar inom de om-
råden vi sponsrar. 

Ett samarbete vi är extra stolta över är 
vårt samarbete med Rapatac. Rapatac är 
ett koncept som ska ge ungdomar goda 
förutsättningar till en trygg och utveck-

Vi värnar om det 
lokala.

lande uppväxt genom att erbjuda hjälp 
med skolarbete, möjlighet till stimuleran-
de fritidssysselsättningar samt att utveckla 
förmågan att ta ansvar för sina handling-
ar. Rapatack konceptet grundar sig i en 
stark tro på våra barn och ungdomar - de 
med sina drömmar om framtiden och vi 
med vårt ansvar att bygga morgondagens 
medborgare. Deras vision är att alla barn 
som deltar i Rapatacs verksamhet ska nå 
skolans kunskapskrav och ha en berikan-
de och inspirerande fritid under hela sin 
uppväxt. Rapatac bedriver sedan 2012 ett 
Aktivitetscenter i Gävle, och sedan 2019 
ett Aktivitetscenter i Sandvikens Kommun.



En arbetsplats 
med många möjligheter.
Renatas Lukauskas arbetar idag som person-
bilstekniker på Bilmetro i Ludvika. Det har 
han gjort i tre år sedan han kom till Sverige. 
Renatas är 48 år, född och uppvuxen i en li-
ten stad i Litauen. I Litauen var Renatas, bl a 
egen företagare och arbetade hårt med att 
få ihop tillräckligt med pengar för att kunna 
försörja sig. Han upplevde att det var svårt 
att hitta arbetskraft då flera duktiga Litauer 
sökte sig bort från landet. En stor anledning 
till det är att arbetsvillkoren inte är detsam-
ma som i Sverige. Arbetsdagarna är längre 
och tuffare, oftast med lägre lön, utbetalning 
i svarta pengar och utan några skyddsnät 
som försäkringar etc. Likt flera andra Litauer 
tröttnade Renatas på detta och började söka 
information om att arbeta utomlands. Samti-
digt i Sverige sökte Bilmetro efter rätt kom-
petens till serviceverkstaden i Ludvika.

Renatas kom i kontakt med ett företag som 
var länken mellan Litauen och Bilmetro. I 
hemlandet studerade Renatas svenska i tre 
månader, med språkinriktning mot verk-
stadsarbete. Vardagsspråket har han succes-
sivt lärt sig på sin arbetsplats.
Sara Eriksson HR-chef på Bilmetro samt Hans 

Matsson servicechef på Bilmetro i Ludvika 
åkte till Litauen och träffade Renatas. Det var 
ett lyckat möte som resulterade i att Renatas 
erbjöds tjänsten som personbilstekniker i 
Ludvika.

När flytten blev ett faktum läste Renatas 
mycket om Sverige och Bilmetro så han var 
väl bekant med landet och företaget. Han 
hade inte så mycket förväntningar innan han 
flyttade förutom att kunna få en bra försörj-
ning för honom och hans fru. Väl på plats i 
Sverige började han arbeta och skaffade 
lägenhet. Tre månader senare flyttade även 
hans fru hit och deras gemensamma barn 
föddes såmåningom i Sverige. För Renatas 
är familjen viktig och de är också dem han 
främst umgås med på sin fritid. Han fru har 
precis börjat läst på SFI efter hennes föräld-
raledighet och sonen går nu på förskolan. 
Han menar att det är positivt att även familjen 
kommer in i samhället och lär sig svenska.

Renatas tycker att Bilmetro är ett bra företag 
med bra arbetsvillkor och trevliga kollegor. 
Kollegorna har varit öppna och välkomnan-
de. Enligt honom har Bilmetro aldrig be-

Kompetensförsörjning 
Att inte få tag i rätt kompetens är en risk för 
verksamheten. Det är en stor utmaning för 
branschen och något som vi arbetat med i 
flera år. Bilmetro arbetar aktivt i olika samver-
kansprojekt lokalt på våra orter med skolor, 
arbetsförmedling och kompletterande aktö-
rer för att både göra branschen attraktiv samt 
för att stärka arbetsgivarvarumärket.   

Vid varje ort där Bilmetro är verksam har vi 
som mål att ha en representant från företa-
get med i programråd och/eller branschråd. 
Bilmetro arbetar aktivt tillsammans med 
arbetsförmedling och underleverantörer i 
arbetsmarknads-utbildningar där syftet är 
att förse företaget och branschen med ar-
betskraft samt att minska arbetslösheten i 
samhället.  Under 2021 deltog Bilmetro i en 
rekryteringsutbildning för lastbilstekniker där 
personer utbildades i Gävle men fick praktik 
på andra orter i Bilmetro-land. Bilmetro har 
även utökat upptagningsområde och rekryte-
rat utomlands för att hitta rätt kompetens.  

handlat honom annorlunda bara för att han 
kommer från ett annat land - han har alltid 
känt sig som en del i gänget. Något som han 
också känner, både med landet och företa-
get, är att han är fri både i sitt arbete och i 
landet. Han trivs bra inom Bilmetro och han 
känner att Bilmetro tror på honom.

Renatas arbetar i dag om tekniker, men vill 
fortsätta att utbilda sig inom yrket, vilket han 
också vet att Bilmetro kan erbjuda honom. 
Bilmetro har redan nu erbjudit honom en 
utbildning som han har påbörjat. Han menar 
att han aldrig tröttnar på att utbilda sig utan 
vill göra det bästa som han kan.

Han ser ljust på sin framtid, han vill utbilda 
sig mer inom yrket och bli bättre på svenska 
tillsammans med sig familj. Han berättar att 
han kan skapa en trygghet med sin familj i 
Sverige. Dels för att lönen är bra här och dels 
p.g.a. Sveriges pensionssystem. När han tän-
ker på framtiden ser han framför sig att han 
bor kvar i Sverige med sin fru och barn. Kan-
ske skaffar fler barn och köper hus och åker 
till Litauen och hälsar på någon gång per år.

EXTERNA INITIATIV

Renatas, till vänster, byter vindruta 
med kollega.

BILMETROS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 

Bilmetro är ett bra 
företag med goda 

arbetsvillkor”.  ”



Bilmetros hållbarhetsredovisning 2021 har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) Stan-
dard, Core. Nedanstående index visar vilka GRI-indikatorer som redovisas och var det finns mer information.  

Generella upplysningar 

Organisationen 
102-1 Organisationens namn        Bilmetro i korthet 
102-2 Aktiviteter, varumärke, produkter och tjänster      Bilmetro i korthet 
102-3 Lokalisering av huvudkontoret       Bilmetro i korthet 
102-4 Verksamhet på olika platser       Bilmetro i korthet 
102-5 Ägarstruktur och bolagsform       Bilmetro i korthet 
102-6 Marknader         Bilmetro i korthet 
102-7 Organisationens storlek        Bilmetro i korthet 
102-8 Information om anställda       Bilmetro i korthet 
102-9 Leverantörskedja        Bilmetro i korthet 
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och dess leverantörskedja   Bilmetro i korthet 
102-11 Försiktighetsprincipens tillämpning      Miljömässig hållbarhet 
102-12 Externa initiativ        Social hållbarhet 
102-13 Medlemskap i organisationer       Bilmetro i korthet

Styrning
102-18 Styrningsstruktur        Bolagsstyrning
102-19 Processen för att delegera ansvar för hållbarhet     Bolagsstyrning 
102-32 Styrelsens roll i hållbarhetsredovisningen      Bolagsstyrning

Rapporteringsrutiner
102-45 Enheter som inkluderas i redovisningen      Om rapporten 
102-50 Rapporteringsperiod        Om rapporten 
102-51 Datum för senaste redovisning       Om rapporten 
102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen    Om rapporten 
102-54 Påståenden om rapportering i enlighet med GRI-standarderna    Om rapporten 
102-55 GRI innehållsindex        GRI-index
102-56 Extern granskning        Om rapporten

Ekonomisk hållbarhet  

GRI 201: Ekonomisk prestanda
201-1 Direkt ekonomiskt värde genererat och distribuerat     Ekonomisk hållbarhet 
201-2 Ekonomiska konsekvenser och andra risker och möjligheter    Ekonomisk hållbarhet 
           på grund av klimatförändringar

GRI 203: Indirekt ekonomisk påverkan
Intressentinvolvering 
203-1 Infrastrukturinvesteringar och tjänster som stöds     Ekonomisk hållbarhet 

GRI 204: Upphandlingsmetoder   
Rapporteringsrutiner
204-1 Andel av utgifter till lokala leverantörer       Ekonomisk hållbarhet 

Miljömässig hållbarhet  
GRI 302: Energi 
302-1 Energiförbrukning inom organisationen      Miljömässig hållbarhet 

GRI 303: Vatten och avlopp 
303-5 Vattenförbrukning        Miljömässig hållbarhet

GRI 305: Utsläpp 
305-1 Direkt (Scope 1) växthusgasutsläpp      Miljömässig hållbarhet 
305-5 Minskning av växthusgasutsläpp       Miljömässig hållbarhet

Social hållbarhet 
GRI 401: Sysselsättning
401-1 Nyanställda: anställning och personalomsättning     Social hållbarhet
401-2 Förmåner som ges till heltidsanställda men ej till tillfälligt anställda eller deltidsanställda  Social hållbarhet 
401-3 Föräldraledighet        Social hållbarhet

GRI 402: Arbetsrelationer
402-1 Minsta uppsägningstid för operativa förändringar     Social hållbarhet

GRI 404: Utbildning och utbildning  
404-2 Program för uppgradering av anställdas färdigheter och övergångsprogram   Social hållbarhet
403-2 Riskidentifiering, riskbedömning och incidentundersökning    Social hållbarhet

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter
405-1 Mångfalden av styrningsorgan och anställda      Social hållbarhet

GRI 406: Icke-diskriminering 
406-1 Incidenter av diskriminering och korrigerande åtgärder vidtagna   Social hållbarhet

GRI-index



Bilaga 1 Bilaga 2

Nam
n på bolag

Källa/
Leverantör

Scope 3 
kategori

Kontaktperson
Aktivitets-

data 
(m

ängd)

Aktivitets-
data enhet

Inform
ationskälla

Datastatus 
(uppm

ätt/
uppskattat)

Kom
m

entar/
antaganden 

aktivitetsdata

Beskrivning 
em

issions-
faktor

Inform
ationskälla

Specifik 
em

issions-
faktor

Generisk 
em

issions-
faktor

Kom
m

entar/
antaganden

Potentiell 
klim

at-
påverkan 
specifik 

(kg CO2e)

Potentiell 
klim

at-
påverkan 
generisk 

(kg CO2e)

Antaganden

El
Hudiksvall Södra vägen

564 989
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Hudiksvall M

o
539 742

kW
h

Leverantörsinform
ation

Uppm
ätt

Årsförbrukning 
M

ina sidor
kg CO2e/kW

h
Gävle Energi

0
0

El
Bollnäs

548 955
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Sandviken

377 972
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Gävle Bondegatan

762 007
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Gävle Laxgången

487 100
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Gävle Transport

122 783
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Gävle-KIA

98 563
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Gävle-Lackverkstad

261 815
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Gävle- Skadeverkstad

128 766
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Gävle- Audi

411 897
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Falun

515 880
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Borlänge- Singelgatan

257 284
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Borlänge- Ham

m
argatan

910 979
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
M

ora
511 154

kW
h

Leverantörsinform
ation

Uppm
ätt

Årsförbrukning 
M

ina sidor
kg CO2e/kW

h
Gävle Energi

0
0

El
Ludvika

394 220
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Avesta

283 804
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

El
Uppsala

1 026 200
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

Gävle Energi
0

0

Sum
m

a El
8 204 110

0

B
eräkning av klim

atavtryck B
ilm

etro

Nam
n på bolag

Källa/
Leverantör

Scope 3 
kategori

Kontaktperson
Aktivitets-

data 
(m

ängd)

Aktivitets-
data enhet

Inform
ationskälla

Datastatus 
(uppm

ätt/
uppskattat)

Kom
m

entar/
antaganden 

aktivitetsdata

Beskrivning 
em

issions-
faktor

Inform
ationskälla

Specifik 
em

issions-
faktor

Generisk 
em

issions-
faktor

Kom
m

entar/
antaganden

Potentiell 
klim

at-
påverkan 
specifik 

(kg CO2e)

Potentiell 
klim

at-
påverkan 
generisk 

(kg CO2e)

Antaganden

Fjärrvärm
e

VB Energi
w

w
w

.vbenergi.se
486 310

kW
h

Leverantörsinform
ation

Uppm
ätt

Årsförbrukning 
M

ina sidor
kg CO2e/kW

h
0,007

3404,17
0

Fjärrvärm
e

Gävle Energi- Bondegatan
Peter Thalen

509 840
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

0,002
1020

Fjärrvärm
e

Gävle Energi- Transport
Peter Thalen

159 652
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

0,002
319

Fjärrvärm
e

Gävle Energi- Laxgången
Peter Thalen

554 944
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

0,002
1110

Fjärrvärm
e

Gävle Energi- KIA
Peter Thalen

92 872
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

0,002
186

Fjärrvärm
e

Gävle Energi- Skadeverkstad
Peter Thalen

223 016
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

0,002
446

Fjärrvärm
e

Gävle Energi- Lackverkstad
Peter Thalen

271 380
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

0,002
543

Fjärrvärm
e

Gävle Energi- Audi
Peter Thalen

354 050
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

0,002
708

Fjärrvärm
e

Sandviken Energi
486 866

kW
h

Leverantörsinform
ation

Uppm
ätt

Årsförbrukning 
M

ina sidor
kg CO2e/kW

h
0,181

88123

Fjärrvärm
e

Falu Energi &
 Vatten

715 190
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

0,009
6437

Fjärrvärm
e

Borlänge Energi 
Ham

m
argatan

1 066 350
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

0,07
74645

Fjärrvärm
e

Borlänge Energi Singelgatan
241 440

kW
h

Leverantörsinform
ation

Uppm
ätt

Årsförbrukning 
M

ina sidor
kg CO2e/kW

h
0,07

16901

Fjärrvärm
e

Bollnäs Energi
615 370

kW
h

Leverantörsinform
ation

Uppm
ätt

Årsförbrukning 
M

ina sidor
kg CO2e/kW

h
0,103

63383

Fjärrvärm
e

Värm
evärden Hudiksvall

378 000
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

0,004
1512

Fjärrvärm
e

Värm
evärden Avesta

348 000
kW

h
Leverantörsinform

ation
Uppm

ätt
Årsförbrukning 

M
ina sidor

kg CO2e/kW
h

0,147
51156

Fjärrvärm
e

Adven energi
730 070

kW
h

Leverantörsinform
ation

Uppm
ätt

Årsförbrukning 
M

ina sidor
kg CO2e/kW

h
0,091

66436

Flis
Quality i Hedem

ora AB
Per-Ola M

atsson
150 000

kW
h

Leverantörsinform
ation

Beräknat
Fastighetsägare 

450 m
3/3

0,06
9000

0

Sum
m

a Värm
e

7 383 350
385328

0

B
eräkning av klim

atavtryck B
ilm

etro


