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Utdrag från ÅR 2019/2020

HÅLLBARHETSRAPPORT

JOAB vet att ett ansvarsfullt hållbarhetsarbete, där bolaget värnar om miljö och människa, inte bara
bidrar till ett mer hållbart samhälle och tryggare medarbetare utan också bidrar till nya affärsmöjligheter,
tekniska innovationer, förbättrad arbetsmiljö och bättre ekonomiska förutsättningar.
JOABs verksamhet stödjer FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. Fyra mål där JOAB anser sig ha
störst möjlighet att påverka är, Jämställdhet, Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur och Bekämpa klimatförändringarna. JOAB arbetet kontinuerligt med att integrera dessa mål
i företagets övergripande mål, fokusområden och i arbetet med affärsplan.

Om hållbarhetsrapporten
Detta är JOABs hållbarhetsrapport utifrån gällande lagkrav och den är inkluderad i denna
årsredovisning på sidorna 6, 10-15 och 16.
JOABs hållbarhetsrapport avser räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-08-31. Hållbarhetsrapporten
avser bolaget JOAB Försäljnings AB som svarar för 95 (98) procent av omsättningen i koncernen
JOAB-Gruppen AB. Hålbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL
kapitel 6.
Styrelsen för JOAB-Gruppen AB har vid undertecknande av års- och koncernredovisningen även
godkänt hållbarhetsrapporten.

Utdrag från ÅR 2029/2020

”Vi skall skydda miljön och uppfylla bindande krav. Vår miljöanpassning skall vara en fortgående
process i varje del av verksamheten för att uppnå en bättre miljöprestanda.” (Utdrag ur JOABs Kvalitetsoch miljöpolicy)

STYRNING OCH ANSVAR FÖR HÅLLBARHETSASPEKTER I VERKSAMHETEN
JOABs representanter för hållbarhetsrapportering har under året arbetat med att ta fram den information
som presenteras i hållbarhetsrapporten för verksamhetsår 2019/2020.
JOABs styrelse har det övergripande ansvaret för frågor relaterade till hållbart företagande.
Verkställande direktör ansvarar för att styrelsens beslut och arbetet med fokusområden verkställs.
Ledningsgruppen i JOAB ansvarar för att hållbarhetsarbetet efterlevs, utvecklas och är en del av det
dagliga arbetet på JOAB. Ledningsgruppen och övriga chefer verkar gemensamt för att
hållbarhetsarbetet integreras på ett naturligt sätt i det dagliga arbetet och i de strategiska besluten.
Hållbarhetsarbetet bryts ner i ett antal mätetal som rapporteras och följs upp månadsvis.
JOABs kvalitets- och miljöpolicy, uppförandekod, likabehandlingspolicy och miljöledningssystem ligger
till grund för JOABs hållbarhetsarbete och är väl förankrat i bolagets övergripande strategier och
processer. Genom detta har samtliga hållbarhetsaspekter en given plats i såväl den dagliga
verksamheten som i det strategiska arbetet på JOAB.
Styrande dokument och riktlinjer
Kvalitets- och miljöpolicy: Kvalitets- och miljöpolicy och därtill tillhörande mätetal har arbetats fram i
samråd mellan JOABs ledningsgrupp och koncernens styrelse. Kvalitets- och miljöpolicy fastställdes
2003 i samband med ISO-9001- och ISO-14001-certifiering. Uppföljning av efterlevnad sker via
ledningens genomgång som utförs en gång per år. Inga avvikelser noterades vid senaste genomgången
per 2020-05-14.
Uppförandekod: JOABs etiska riktlinjer, värderingar i externa affärsrelationer, sociala ansvar och
ställningstagande som arbetsgivare finns beskrivna i företagets uppförandekod. Datum för fastställande,
2015-10-20. Uppförandekoden kommuniceras till samtliga anställda vid nyanställning och en översyn
av uppförandekoden genomförs årligen av ledningsgruppen.
Likabehandlingspolicy: JOABs likabehandlingspolicy infördes per 2019-06-18 som ett komplement till
uppförandekoden och ligger till grund för JOABs arbete med att vara en attraktiv arbetsplats för alla.
Miljöledningssystem: Sedan 2003 är JOABs miljöledningssystem certifierat enligt ISO-14001standard. JOAB Försäljnings ABs verksamhet är i sin helhet miljöcertifierade enligt ISO-14001:2015.
Uppföljning av efterlevnad utförs årligen via intern- och externrevision. Senast godkända certifikat är
utfärdat 2019-09-06 efter genomförd ISO-revision och gäller till och med 2021-11-27.
JOABs uppförandekod samt kvalitets- och miljöpolicy finns att läsa i sin helhet på JOABs hemsida,
www.joab.se.
VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSASPEKTER
Inför upprättandet av hållbarhetsrapporten har JOABs representanter för hållbarhetsrapportering
uppdaterat bolagets väsentlighetsanalys. Resultatet av denna genomgång blev en förbättrad
väsentlighetsanalys med ett tydligare fokus mot en hållbar organisation. De övergripande områden som
beaktats är miljö, ekonomiska förhållanden, sociala förhållanden, personalfrågor, respekt för mänskliga
rättigheter och antikorruption.
Resultatet av väsentlighetsanalysen framgår av de ämnen och resultatindikatorer som presenteras i
denna rapport och är fastställd av koncernens ledningsgrupp och styrelse.
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MILJÖANSVAR
”I företagets strävan att nå en hållbar utveckling skall förbrukningen av energi och råvaror
minskas per tillverkad enhet samt uppkommet avfall källsorteras.” (Utdrag ur JOABs Kvalitets- och miljöpolicy)
Med kunden i fokus arbetar JOAB för att produkter, processer och verksamheten utformas så att energi
och råmaterial används så effektivt som möjligt och på ett sätt som minimerar uppkomsten av avfall och
restprodukter under produkternas tillverkningsprocess. JOAB har ett pågående arbete med att utveckla
verksamhetens olika processer för att minimera uppkomsten av processtörningar. Under processernas
gång genomförs olika typer av stödjande möten för att lyfta eventuella processrelaterade frågor,
förbättringsförslag och/eller störningar inom berörda funktioner. Frågor, förbättringsförslag och/eller
störningar som har blivit lyfta analyseras, förbättras och återkopplas antingen inom den egna funktionen
eller i tvärfunktionella grupper.
Samtidigt verkar JOAB för en god miljö och arbetar aktivt med att sänka sin energiförbrukning och
uppkomst av avfall. JOAB har ett kontinuerligt arbete med att optimera sin produktionsprocess där
satsningar görs på maskiner, verktyg och utbildningar. Långväga transporter koordineras av
logistikenheten för att maximera lastkapaciteten och undvika extra transporter av styckegods. I Dals
Rostock är fyra portar utbytta till fjärrmanövrerade för att spara energiförbrukningen i lokalerna. LEDbelysning har installerats i monteringsanläggningen i Blomstermåla. Inom JOABs verksamhet finns det
områden där det uppstår avfall i form av papper, metall, plast och kemikalieavfall såsom oljor,
absorbenter och aerosolbehållare. Allt uppkommit avfall ska hanteras enligt JOABs miljöpolicy och
källsorteras och där det är möjligt ska avfallet återvinnas.
Avfallshantering är en punkt som tas upp i lagefterlevnadsövervakningen och hanteras regelbundet på
möten för hälsa, miljö och säkerhet (HMS). HMS-möten genomförs på samtliga verksamhetsorter och
JOABs policy för att källsortera och minimera uppkomsten av avfall är en stående punkt på
dagordningen.
Under året har en förstudien avseende förutsättningarna att montera solceller på JOABs anläggningar
i Göteborg pågått.
Vid produktutveckling finns produktens energiförbrukning i fokus där JOAB ser till slutkundens
möjlighet att minska sin miljöpåverkan. Detta då det
utifrån ett livscykelperspektiv är där som miljöpåverkan
är som störst. JOABs patentsökta styrsystem
EcoDrive arbetar med kinetisk energi i fallande
rörelser vilket skapar en avsevärt minskad
energiförbrukning för kunden jämfört med traditionella
styrsystem som arbetar aktivt även i fallande rörelser.
JOABs styrsystem EcoDrive kommer successivt implementeras i koncernens övriga produktprogram.
JOAB har i samarbete med andra aktörer inom transportbranschen genomgått en gemensam utveckling
av en elektrifierad sopbil där både framdrivning, lastning och komprimering av soporna sker med hjälp
av el som produceras av bränsleceller.
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SOCIALT ANSVAR
”JOABs policy är att vi skall uppträda som ansvarsfulla samhällsmedborgare och bidra till en
hållbar utveckling.” (Utdrag ur JOABs Uppförandekod)
JOABs hållbarhetsaspekter, ur ett socialt perspektiv, grundar sig till stor del i JOABs uppförandekod och
likabehandlingspolicy som omfattar alla anställda. Syftet med dessa dokument är att tydliggöra JOABs
förhållningssätt och krav gentemot JOABs intressenter. Uppförandekoden och likabehandlingspolicyn
ska ses som ett rättesnöre för bolagets medarbetare. JOABs ambition är att driva verksamheten som
en ansvarskännande samhällsaktör enligt föreskrivna lagar, bestämmelser och vedertagna etiska
normer. Respekt för mänskliga rättigheter ses som en självklarhet inom JOABs affärsstruktur. Inga
människor ska på något sätt kunna bli utsatta för brott mot mänskliga rättigheter på grund av JOABs
verksamhet. För JOAB innebär detta att alla människor är av lika värde oavsett etnicitet, trosuppfattning,
kön eller ålder.
JOAB tolererar ingen form av diskriminering, kränkning eller särbehandling och arbetar förebyggande
med att skapa en arbetsmiljö där alla behandlas lika. Alla medarbetar erbjuds likvärdiga
utvecklingsmöjligheter samtidigt som oskäliga löneskillnader motverkas. Jämställdhet mellan kvinnor
och män är en hållbarhetsfråga som bolaget prioriterar. Då JOAB verkar i en bransch som traditionellt
är mansdominerad arbetar bolaget för att skapa en miljö för att bättre attrahera kvinnor att söka sig till
företaget. Vid annonsering av tjänster gällande de avdelningar där könsfördelningen är ojämn tydliggörs
det att JOAB gärna ser kvinnliga alternativt manliga sökanden för att jämna ut skillnaderna.
Uppförandekoden ger JOABs medarbetare en tydlig vägledning till hur affärsprinciper och värderingar
ska omsättas i praktiken. Denna kod kan betraktas som en etisk kompass inom bland annat
antikorruption och mutor och ska följas av samtliga medarbetare oavsett arbetsplats och arbetsuppgift.
JOABs principer ska också tillämpas vid bedömning av nuvarande och potentiella samarbetspartners
samt vid upprättande av kund- och leverantörskontakter. För JOAB är det viktigt att stötta samhället i
olika former och bolaget bidrar bland annat till välgörande ändamål så som Barncancerfonden, Röda
Korset och Stadsmissionen. Bolaget bidrar även till det lokala samhället genom till exempel sponsring
av mindre lokala föreningar med fokus på ungdomsidrott och kulturevenemang.
MEDARBETARARE
”Alla anställda ska ha möjlighet till lämplig utbildning som hjälper dem att utveckla relevanta
färdigheter och växa inom företaget.” (Utdrag ur JOABs Uppförandekod)
Företagskulturen och grundläggande värderingar är viktiga verktyg för att leda och styra verksamheten
i riktning mot företagets vision, övergripande mål och ett ansvarsfullt företagande. JOAB ska vara en
attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner stolthet och engagemang över bolaget och dess
verksamhet och mål. För att mäta hur JOAB upplevs som arbetsgivare genomför bolaget årligen en
medarbetarundersökning. Resultatet av undersökningen ligger till grund för framtagandet av
handlingsplaner som respektive chef ansvarar för i dialog med sina medarbetare. JOAB värnar om en
god arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial där samtliga anställda omfattas av kollektivavtal. För att
främja till god hälsa och fysik erbjuder JOAB samtliga medarbetar friskvårdsbidrag.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker genom samverkan mellan ledning, chefer, skyddsombud och
medarbetare. På JOAB drivs detta arbete delvis på lokal nivå av medarbetarna tillsammans med utsedd
representant från HR-avdelningen.
JOABs ambition är att behålla och utveckla engagerade medarbetare. Nya utmaningar är ett bra sätt för
medarbetare att växa inom bolaget samtidigt som de får en bredare kunskap kring bolagets verksamhet.
Årliga medarbetarsamtal genomförs där mål, måluppfyllelse och kompetensutveckling diskuteras
varefter en individuell handlingsplan upprättas. JOAB har ett nätverk av interna och externa utbildare
för att säkerställa behovet av kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt.

4

5

Utdrag från ÅR 2019/2020

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSRELATERADE RISKER OCH RISKHANTERING

Väsentliga risker

Beskrivning av riskhantering

Miljöansvar
,

Miljöpåverkan.
Risk för negativ påverkan på miljön i form av CO2utsläpp till följd av JOABs verksamhet vid tillverkning
av lastbilspåbyggnationer där bolaget använder en
stor mängd resurser i form av transporter, material
och energi. Vilket därefter även genererar olika
former av avfall som restprodukt vid tillverkning.

All el som köps in till JOABs anläggningar är grön el.
Minskad elförbrukningen uppnås genom effektivare
processer som kortar ner produktionstiden. JOAB
eftersträvar en effektivare råvaruhantering och
råvaruanvändning, sänkt avfallsgenerering genom att
minimera störningar i processen och arbeta
förebyggande med att implementera förbättringsåtgärder. Allt avfall som uppkommer ska källsorteras
enligt bolagets kvalitets- och miljöpolicy.

Socialt ansvar
Jämställdhet och diskriminering.
I en traditionellt mansdominerad bransch finns det
alltid risk att klyftan mellan män och kvinnor, om än
inte ökar, så förblir gällande exempelvis fördelningen
kvinnor och män inom organisationen och
löneskillnader inom samma befattning. Även om
JOAB har en uttalad nolltolerans mot diskriminering
och strävan efter en jämställd arbetsplats finns det
historiska strukturer som tar tid att förändra. Att
diskriminera människor på basis av kön, ålder,
ursprung, trosuppfattning eller sexuell läggning är
olagligt. Brister i detta kan resultera i försämrat rykte,
försämrad
arbetsplatsmiljö
med
minskad
produktivitet som följd och svårighet att rekrytera och
behålla personal samt skadestånd. JOABs
riskbedömning visar inga förhöjda risker för brott mot
de mänskliga rättigheterna som en konsekvens av
vår verksamhet. JOAB bedriver ingen verksamhet i
länder som har identifierats som högriskländer i detta
avseende.

Lönekartläggning görs varje år för att säkerhetsställa att
ingen oskälig löneskillnad existerar mellan kön och
jämförbara befattningar. Ingen skall behöva utstå
diskriminering eller trakasserier som har samband med
kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Detta finns
beskrivet i JOABs uppförandekod och förtydligat i
bolagets likabehandlingspolicy. Processen för att via
visselblåsarfunktion rapportera in om upptäckt eller
misstanke att medarbetare eller egen person kan
befaras vara eller faktiskt är utsatt för diskriminering eller
trakasserier är etablerad.

Korruption.
JOAB har inte funnit några risker gällande korruption
som kan kopplas till vår verksamhet i de
affärssammanhang där JOAB verkar. Översyn av
uppförandekod och riskanalys görs årligen.

I enlighet med JOABs uppförandekod ska all
leverantörs- och kundkontakt ske på ett professionellt
sätt. Medarbetare som har en personlig relation till
kunder och/eller leverantörer får inte delta i
affärsuppgörelser. Visselblåsarfunktionen ska användas
vid misstanke om brott mot mänskliga rättigheter och
korruption.

Medarbetare
Kompentens- och karriärsutveckling.
Risk att inte ha rätt kompetens för att bedriva
bolagets verksamhet till följd av svårighet att
identifiera behov, attrahera samt behålla personal.

För att attrahera och bibehålla personal ger JOAB sin
personal möjlighet att växa och utvecklas inom
verksamheten. All extern annonsering avseende
rekrytering
görs
även
internt.
Vid
årligt
medarbetarsamtal upprättas personliga mål och
utbildningsplaner.

Hälsa och arbetsmiljö.
Arbete inom den tyngre tillverkningsindustrin kan
medföra större risker för tillbud och olyckor med
personskador som följd, som till exempel klämskador
och halkolyckor. Vid en eventuellt ökad
arbetsbelastning finns risk för ökad fysisk och/eller
psykisk ohälsa. Detta kan få stora konsekvenser för
både individ, samhälle och verksamhet i form av
negativ social påverkan och ökade sjukvårds- och
rehabiliteringskostnader.
Risken för smittspridning under pågående pandemi
kan slå ut stora delar av personalstyrkan om
bemanning hålls inom organisationens lokaler.

JOAB arbetar kontinuerligt med uppföljning av tillbud och
olyckor. Närmsta chef och/eller skyddsombud informerar
och uppmuntrar personal att rapportera in tillbud och
olyckor. Återkoppling och information om vidtagna
åtgärder sker på HMS-möten. JOAB har ett nära
samarbete med företagshälsovården för att snabbt
kunna sätta in resurser vid tecken på psykisk ohälsa.
JOAB erbjuder samtliga anställda friskvårdsbidrag samt
var
tredje
år
en
kombinerad
hälsooch
friskprofilsundersökning. Rutiner för att hantera smitta
och motverka risken för smittspridning har tagits fram
under året.

Utdrag från ÅR 2019/2020

UTFALL OCH UTVÄRDERING

Miljöansvar
Mätetal

Utfall

Energi

3 842 (3 009) kWh per levererad enhet.

Redovisad energiförbrukning
omfattar bolagets totala
verksamhet inklusive
servicemarknad.

Årets energiförbrukning: 4 426 403 kWh.
Under året levererade enheter: 1 152
(1 380).

31 (42) kg per levererad enhet.
Under året uppkommit avfall: 35 888 kg.
Under året levererade enheter: 1 152
(1 380).

Farligt avfall*
Redovisad avfallsmängd omfattar
bolagets totala verksamhet
inklusive servicemarknad.

*Farligt avfall omfattar förbrukat material, kemikalier eller på
annat sätt avfall som uppkommit eller överblivet och som
omfattas av definitionen farligt avfall.

Processtörningar
Redovisade störningar avser
rapporterade störningar på
pulsmöten inom
huvudprocesserna Försäljning till
order och Order till leverans.

0,8 (1,3) per levererad enhet.
Under året rapporterade störningar: 950.
Under året levererade enheter: 1 152
(1 380).

Socialt ansvar
Mätetal

Utfall

Kommentar utfall
Mätintervall: Årsvis.
Mätmetod: Den totala förbrukningen delas med totala
antalet, till kund levererade enheter.
Kommentar: Energiförbrukning per levererad enhet
ökar till följd av lägre årsvolym som en effekt av covid19 samt ökad energiförbrukning i nyetablerad
serviceverkstad i Jordbro.
Mätintervall: Årsvis.
Mätmetod: Den totala vikten delas med totala antalet,
till kund levererade enheter.
Kommentar: Föregående verksamhetsår genomfördes
besiktningar (sker vart femte år) på fyra oljeavskiljare
varvid hela oljeavskiljaren tömts. Dessutom har volymen
omhändertagen spillolja minskat på grund av färre
utförda oljebyten för kunder under året.
Mätintervall: Månadsvis och årsvis.
Mätmetod: Det totala antalet rapporterade störningar
delas med totala antalet, till kund levererade enheter.
Kommentar: Antalet rapporterade störningar minskade
under andra halvåret som en effekt av minskade
volymer på grund av covid-19.

Kommentar utfall

Medarbetare

Könsfördelning
Andel av totalt anställda per 31
augusti i procent.

8 (9) % kvinnor

92 (91) % män
Chefer
9 (3) % kvinnor 91 (97) % män
Styrelse
25 (25) % kvinnor 75 (75) % män

Visselblåsarfunktion

0 fall rapporterade.
0 fall konstaterade.

Redovisade fall avser
rapporterade respektive
konstaterade fall.

Medarbetare
Mätetal
Sjukfrånvaro

Personalomsättning

Utfall
5,6 (5,4) %
Ackumulerad under verksamhetsåret.

26,5 (7,1) %
Ackumulerad under verksamhetsåret.

Mätintervall: Årsvis.
Mätmetod: Antalet anställda uppdelat per kön.
Kommentar: Antalet anställda minskade under
verksamhetsårets andra halvår efter genomförd
organisationsöversyn till följd av covid-19-pandemins
effekter på bolagets verksamhet.

Mätintervall: Årsvis.
Mätmetod: Antal rapporterade/konstaterade tillfällen
per år.
Kommentar: Inga anmälningar under året.

Kommentar utfall
Mätintervall: Månadsvis och årsvis.
Mätmetod: Sjukfrånvaro mäts procentuellt ställt mot
schemalagda timmar.
Kommentar: Sjukfrånvaron följs upp och analyseras
månadsvis och åtgärdsplaner tas fram. Viss påverkan
på grund av covid-19 pandemin med förhöjd
sjukfrånvaro syns under perioden mars-augusti.
Mätintervall: Månadsvis och årsvis.
Mätmetod: Antalet avslutade anställningar i relation till
totalt antalet anställda.
Kommentar: Årets resultat påverkas kraftigt av den
organisationsöversyn som genomfördes på grund av
påverkan från corvid-19-pandemin på bolagets
verksamhet.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i JOAB-Gruppen AB
UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för verksamhetsåret 2019-09-01–2020-08-31 på sidorna 6, 10–15 och
16 för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
GRANSKNINGENS RIKTLINJER OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag
anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.
UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Göteborg den 27 november 2020
Bengt Kron
Auktoriserad revisor
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