
 

Hållbarhetsredovisning 
 

I denna hållbarhetsredovisning beskrivs Carlqvist Bil AB:s hållbarhetsarbete inom miljö, 
arbetsmiljö samt de legala och etiska aspekter som på olika sätt berör Carlqvist Bils 
verksamhet. I rapporten finns även information om Carlqvist Bils affärsmodell och de policys 
som styr verksamheten. Denna hållbarhetsredovisning utgör bolagets lagstadgade 
hållbarhetsrapport och är en del av förvaltningsberättelsen för Carlqvist Bil AB med 
organisationsnummer 556345–6986.  

Hållbarhetsredovisningen avser verksamhetsåret 2020. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har 
Carlqvist Bil valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsredovisningen som en från 
årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsredovisningen innehåller de 
hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och 
resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, 
sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av 
korruption. Hållbarhetsredovisningen har överlämnats till revisorn samtidigt som 
årsredovisningen. Styrelsen för Carlqvist Bil löpande delaktiga i hållbarhetsfrågor samt är i 
sin helhet delaktiga i redovisningen, bestyrker den och har bidragit med underlag från 
respektive ansvarsområde. Hållbarhetsredovisningen för 2020 finns tillgänglig på bolagets 
hemsida, www.carlqvistbil.se.  

För mer information eller övriga frågor, kontakta styrelseledamot Eddie Carlqvist på 073–
0932594 eller via eddie.carlqvist@carlqvistbil.se. 

 

Försäljningspersonal på Carlqvist Bil. 



 

Affärsmodell 

Carlqvist Bil bedriver i första hand bilförsäljningsverksamhet utifrån egna lokaler belägna i 
Tingsryd. Verksamheten startades 1983 och för närvarande arbetar 38 anställda i 
verksamheten. Den grundläggande affärsmodellen består i att sälja begagnade personbilar 
och transportbilar till såväl privat- som företagskunder samt erbjuda finansiering av dessa. 
Ett mål inom verksamheten är att det alltid ska finnas minst 500 fordon i lager. Den 
grundläggande affären sker genom ett inköp, transport till lokaler i Tingsryd, förädling genom 
rekonditionering, distribution till marknaden, annonsering samt försäljning till privat- eller 
företagskund. Inom koncernen bedrivs sedan 2011 fastighetsförvaltning av ett 
fastighetsbestånd som sträcker sig över södra Sverige.  

Carlqvist Bil är specialiserad på begagnade bilar inom alla bilmärken. Noggranna kontroller 
av bilens skick sker och bilen genomgår en rekondering innan den läggs ut till försäljning. Att 
välja rätt bil är ett stort och viktigt beslut för kunden. På Carlqvist Bil strävar vi alltid efter att 
hjälpa våra kunder att välja en bil som lever upp till våra kunders höga krav. Mötet med 
kunden är central i affärsmodellen och stor vikt läggs vid att varje kund ska bemötas på 
bästa möjliga sätt. 

Fastighetssidans affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i 
södra Sverige. Fokus är bra direktavkastning i kombination med långa hyresavtal tecknade 
av hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga. I fastighetsförvaltningen läggs stor vikt 
vid att identifiera och bemöta hyresgästers krav och därmed vara en aktiv fastighetsägare 
som är tillgänglig för hyresgästen. 

Utifrån Carlqvist Bil:s affärsmodell har en väsentlighetsanalys genomförts där 
resurseffektivitet gällande material och transporter samt arbetsmiljö för personal bedöms 
som de mest väsentliga områdena. 

 

Bolagets lokaler i Tingsryd. 



 

Miljö 

Carlqvist Bil följer svensk lagstiftning samt de riktlinjer och rekommendationer som finns 
gällande miljöarbete. Bolaget arbetar löpande för att öka förståelsen hos personalen 
gällande miljöfrågor för att uppnå en så hög medvetenhet som möjligt. Bolaget är på 
verkstadssidan ansluten till produkter och tjänster från Bosch Car Service, vilket innebär att 
höga krav ställs avseende miljö och kvalitet i verkstaden.  

Carlqvist Bils mål inom miljöarbetet är följande: 

 Uppfylla lagliga krav som är relevanta för miljön 
 Öka medvetenheten avseende miljöpåverkan hos anställda 
 Minska energiförbrukningen och inte slösa med resurser 
 Förbättra logistiken vid inköp och därmed minska utsläpp 
 Minska på användandet av kemikalier och farligt avfall i verksamheten 

 

Arbete sker löpande för att minska miljöpåverkan i verksamheten och nå sina mål inom 
miljöarbetet. Under året har arbetet med energieffektivisering för fastigheterna skett i stor 
utsträckning. I huvudsak har det investerats i nya värmesystem och belysning vilket har lett 
lägre energiförbrukning. Fortsatt översyn avseende energioptimering och vidare 
investeringar kommer genomföras under kommande år. 

Ett annat viktigt område är att optimera transporter av inköpta fordon. Bolaget har som policy 
att göra större enskilda inköp vilket leder till fulla transporter och därmed mindre 
miljöpåverkan.   

Många affärer genomförs varje år vilket innebär administration och stora mängder papper. 
Under året har arbete inletts för att minska på användningen av papper, bland annat genom 
införande av ett helt digitalt leverantörsfakturasystem. 

Verksamheten som bedrivs är i huvudsak bilhandel, därmed är risken för negativ 
miljöpåverkan uppenbar och består av olika typer såsom utsläpp av fossila bränslen, 
kemikalier och farligt avfall. Carlqvist Bil bemöter detta genom källsortering, användning av 
oljeavskiljare och liknande verktyg samt att bortforslade av farligt avfall hanteras av 
ackrediterade leverantörer. Löpande arbete görs för att minska mängden kemikalier och 
avfall som används i verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociala förhållanden och personal 

Det övergripande målet med arbetsmiljöarbetet inom Carlqvist Bil AB är att främja 
friskfaktorer och förebygga risker på arbetet. Arbetet omfattar såväl den fysiska som den 
sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Utöver lagstadgade krav som anges i 
arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter strävar vi efter en trevlig och 
välkomnande arbetsmiljö som inspirerar till goda samarbeten, hög effektivitet och som 
möjliggör personlig utveckling för alla arbetstagare.  

Carlqvist Bil har antagit en arbetsmiljöpolicy som ligger till grund för arbetet inom arbetsmiljö 
och för att kunna uppnå ovanstående mål. Arbetsmiljöpolicyn fastställer att en god 
arbetsmiljö på Carlqvist Bil innebär följande: 

 Att löpande utbildning sker för alla nya och befintliga arbetsledare 
 Att det finns introduktionsplaner för nyanställda 
 Förebyggande och tar tydligt avståndstagande från alla typer av kränkande 

särbehandling och diskriminering 
 Dokumentation och utredning av alla fall av ohälsa, olyckor eller tillbud på arbetet 
 Tydliga rutiner för krishantering och rehabilitering 
 Att skyddsronder/personalträffar genomförs regelbundet 
 Att riskanalyser genomförs och dokumenteras 
 Att en lämplig fördelning av arbetsmiljöuppgifterna görs och dokumenteras 
 Att regelbundna skyddsronder genomförs för att undersöka den fysiska arbetsmiljön 
 Att regelbundna utvecklingssamtal och personalmöten hålls för att undersöka de 

sociala och organisatoriska aspekterna 

Uppföljning och utvärdering av ovanstående genomförs årligen av företagsledningen.  

Mätning avseende sjukfrånvaro bedöms som en viktig resultatindikator i verksamheten. För 
2020 uppgick sjukfrånvaron till 3,29%, vilket är en väsentlig ökning mot föregående års 
1,92%. Ökningen bedöms dock hänföras till utbrottet av Covid-19 och inte som en varaktig 
förändring. 

Carlqvist Bil uppmuntrar till en sund och aktiv livsstil för sina anställda. För att främja detta får 
samtliga anställda tillgång till gymmedlemskap genom ett friskvårdsbidrag. 

Carlqvist Bil är ett betydande företag verksamt på en mindre ort och har därmed en särskild 
betydelse för lokalsamhället. Bolaget stödjer det nära kultur- och föreningslivet utifrån vår 
sponsringspolicy och delar ut bidrag till aktiviteter och föreningar där våra värderingar 
matchar. Bolaget har även som policy att försöka främja den lokala handeln genom att styra 
inköp lokalt när möjligheten finns. 

 

 

 

 



 

Mänskliga rättigheter 

Carlqvist Bil gör bedömningen att negativ påverkan av mänskliga rättigheter för bolaget är 
ytterst begränsad. Bolaget har inga leverantörer eller andra samarbetspartners i andra 
länder.  

Leverantörskontroll genomförs alltid innan inköp från nya leverantörer och löpande 
uppföljning sker på befintliga leverantörer. Ett krav som ställs är att svenska 
anställningsvillkor ska gälla för samtliga anställda hos leverantörer. 

 

 

 

Fastighet i dotterbolag, Fosie Malmö. 

 

 

 

 

 

 



 

Motverkande av korruption och penningtvätt 

Då verksamheten innefattar större transaktioner uppstår en risk avseende att försök till 
penningtvätt skulle kunna träffa verksamheten. Bolaget är väl medvetna om risken och goda 
rutiner för hur anställda ska agera i sådana situationer finns uppsatta utifrån en uppsatt 
riskbedömning. Riskbedömningen uppdateras som minst årligen eller oftare vid behov och 
ska beakta vilka risker för att utsättas för penningtvätt som identifierats i verksamheten och 
vilka åtgärder som vidtagits för att minska dessa risker.  

Personal som hanterar affärer genomför löpande utbildningar avseende penningtvätt och 
motverkande av korruption i samarbete med externa aktörer. Bolaget har väl utarbetade 
interna rutiner för att motverka korruption och penningtvätt vilket bland annat innefattar 
övervakning, rapportering, lämplighetsprövning samt uppföljning. Bolaget dokumenterar 
affärsförbindelser, kundkännedom samt eventuella förändringar av riskbedömningarna som 
görs inom ramen för bolagets översyn. Allt ovan ryms inom den upprättade policyn för 
penningtvätt som har antagits av ledning och efterföljs inom verksamheten. 

Inom koncernen finns även finansieringsverksamhet som är registrerad hos 
Finansinspektionen vilket innefattar stora kontroller av interna processer innan en sådan 
registrering ges ut.  

Samtliga anställda på Carlqvist Bil har tillgång till ett visselblåsarsystem som är till för att 
anonymt rapportera misstänkta oegentligheter inom koncernen. Visselblåsarsystemet är en 
ingång för att rapportera anonyma tips via en extern tredje part. där möjlighet finns för 
anställda att anonymt varna om oegentligheter eller andra missförhållanden skulle uppstå. 
Med utgångspunkt i koncernens grundläggande värderingar ligger det i bolagets intresse att 
verksamhetsskadliga företeelser kommer fram i ljuset och kan hanteras. Sådana företeelser 
är inte förenliga med vad koncernen står för då målsättningen är att driva verksamheten på 
ett långsiktigt hållbart och ansvarfullt sätt. 

 

Framtid 

Under 2021 kommer arbetet inom hållbarhet fortsätta på den inslagna vägen och ledningen 
lägger stor vikt på omvärldsanalys för att kunna anpassa verksamheten vid förändringar. 

Riktlinjen avseende hållbarhet inför kommande år är att slå vakt om den affärsmodell som 
finns. För att kunna göra detta krävs kontinuerligt arbete med omvärldsanalys och 
anpassning inför förändringar för att säkerställa att affärsmodellen är fortsatt lönsam och 
hållbar. 

 


