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HÅLLBARA KGK:ARE

Om KGK Motor
Handelshuset KGK Motor ingår i den familjeägda koncernen
KGK Holding med huvudkontor i Sollentuna. Företaget har
27 anställda och omsätter 327 MSEK.
I handelshuset där hästkrafter erbjuds finns varumärken som
Suzuki med motorcyklar, fyrhjulingar och utombordsmotorer.
MV Agusta motorcyklar samt GasGas med Trial och Enduro. På
marinsidan erbjuds glasfiberbåtar, aluminiumbåtar samt RIB med
märkena AMT, Arronet, Capelli och Suzumar och även Torqeedo
utombordsmotorer.
Vi erbjuder dessutom ett brett tillbehörs- och reservdelssortiment och vi utvecklar ständigt tjänster och erbjudanden för att
möta framtida krav på ökad kvalitet, service och logistik.
KGK Motor är verksam på den svenska marknaden inom MC,
ATV och marinbranschen.

Inledning

En långsiktig, lönsam
och hållbar affär
Vi på KGK Motor jobbar med några av världens främsta varumärken inom sina genrer. Varav flera tävlar och vinner världens mest
förnämliga mästerskap inom motorsport. Strävan efter att nå
toppresultat har flera positiva bieffekter för miljön. Det låter motsägelsefull jag vet. Men strävan efter maxprestanda gör att dessa
varumärken vet sina produkters begränsningar och kan genom
detta garantera hög kvalitet i sina konsumentprodukter.
Hondas motorcyklar, Suzukis motorcyklar men även utombordare är kända för att vara extremt pålitliga och driftsäkra. Något
som gör att användaren älskar och använder sin produkt över
en längre tidsperiod. Hon känner sig inte nödgad att köpa nytt
av oro att produkten ska gå sönder. Något som medför mindre
slitage på miljön och globala resurser.
Vi på KGK Motor har därigenom också kunnat erbjuda betydligt
längre garantier än de underliggande fabriksgarantierna. Detta
uppskattas både av konsumenten såväl som av våra återförsäljare. Garantikravet på regelbunden service skapar inte bara
affär till verkstaden utan möjliggör även en regelbunden relation
mellan återförsäljaren och konsumenten. Hon i sin tur kan känna
sig trygg med produktens driftsäkerhet och kan åtnjuta ett bra
andrahandsvärde under en längre period - en långsiktig, lönsam
och hållbar affär.
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Vi förbereder oss för framtidens kund
2018 blev året då vi i min familj tog steget att inte längre äga
någon bil. Det kan tyckas konstigt, speciellt då jag hade förmånsbil och arbetar inom fordonsbranschen. Vi fortsätter dock
att använda bil för vissa resor och transporter. Genom att bli
medlemmar i en bilpool kan vi nu anpassa vårt val av bil efter
behoven vi har vid varje enskild resa. Men för sträckor under en
mil åker vi inte längre bil, då är det antingen en våra våra elcyklar
eller kollektivtrafiken som tar oss dit vi ska.
Nya former för att äga bil, nya bränslen och elbilar är viktiga för
en minskad klimatbelastning för transporter. Det är framtiden
och den är här snabbare än vad vi tror. För KGK och Autoexperten Detaljist innebär det att framtidens affärer inte kommer att
se ut som i dag. Kunden blir någon annan, bilen ser annorlunda
ut och behöver en annan typ av service. Kommer det att bli fler
hämta- och lämnatjänster för fordonsägare, någon som sköter
verkstadsbesöken åt dem? Kan en självkörande bil till slut själv ta
sig till verkstaden och vilken verkstad väljer den då?
Efter att ha arbetat i över 20 år med hållbarhetsfrågor tycker
jag det är fantastiskt att se att de frågor som traditionellt hört till
miljöavdelningen nu ligger hos affärsutvecklarna. Nästa steg är
att flytta ut hållbarhetsfrågor till våra affärsområden och affärsenheter där alla under 2019 kommer att få gå utbildningen ”Att
sälja med hållbarhet som argument”. Det är när alla gör skillnad i
sitt dagliga arbete som vi tar de stora stegen mot att bli ett mer
hållbart företag.
Som ett familjeföretag lever vi inte efter kvartalsrapporter. Därför
har vi möjlighet att långsiktigt förändra vår verksamhet och vårt
kunderbjudande för att vara en del av de hållbara lösningarna
inom framtidens fordonsbransch. Som att styra om från att
leverera produkter till att leverera tjänster. Jag säger inte att det
kommer att bli enkelt, precis som de flesta företag har vi har
många utmaningar framför oss, men jag ser med spänning fram
emot att följa KGK och Autoexperten Detaljist på resan.

KGK Motor – när vägen är målet

Inledning

När Knut-Göran Knutsson startade sin verksamhet 1946 räckte det med ett handslag. I dag när bolaget
och nätverket vuxit kan det vara lite mer komplicerat att bedriva verksamheten. Men grundinställningen,
att affärer ska gynna alla parter och att det räcker med ett handslag, gäller fortfarande.

KGK Motor är nu liksom då beroende av människor. Naturligtvis
måste också lösningar och produkter vara väl genomtänkta och
hålla måttet. Men utan rätt person på rätt plats fungerar inte
verksamheten.
På KGK Motor arbetar vi passionerat med världsledande varumärken – de bästa inom varje kategori. Vår innersta kärna är
lokal – det mänskliga handslaget. Vår verksamhet sker i symbios
med våra partners. Därför är relationer alltid A och O. Det är
människorna hos oss, och deras passion för sitt jobb, som ser
till att lösningarna blir de bästa möjliga. Utan rätt inställning på
logistikcentret, i receptionen eller i specialistfunktionen fungerar
det inte. Som grossist fungerar KGK Motor som ett smörjmedel
mellan tillverkare och återförsäljare. Vi gillar våra partners, och
känner passion för vårt jobb: att se till att rätt saker kommer till
rätt plats i rätt tid. Vi hjälper våra kunder att hjälpa sina kunder.
I själ och hjärta är vi fortfarande ett familjeföretag – med stark
kultur och gemensam grundsyn som älskar att lösa problem
snabbt när de dyker upp. Vi vill vara den bästa vän du kan tänka
dig – oavsett hur din resa ser ut.
Vi fungerar som ett smörjmedel i fordonsbranschen. Och vi
beskriver oss gärna som kunniga, pålitliga, öppna och passionerade. Dessa ledord verkar stämma, för många av våra kunder och
leverantörer har följt med sedan starten och ser oss som en del
av familjen.

KGK Motors affärsidé
Vi ska i samarbete med våra återförsäljare erbjuda konsumenter
och yrkesanvändare produkter med motorer för såväl nyttobruk
som för positiv och spännande rekreation.
Vår vision
Vi ska vara den givna partnern inom våra branscher.
Vårt varumärkeslöfte
KGK Motor ska agera för att medarbetare, kunder och leverantörer ska uppleva en långsiktig och bra affär tillsammans med KGK
Motor.
Våra kärnvärden
KGK Motor vill upplevas som kunniga, pålitliga, öppna och passionerade.
Vårt sätt att vara, vår uppförandekod
Inom KGK har vi gemensamt arbetat fram riktlinjer för ledar- och
medarbetarskap. Dessa utgör grunden för hur vi som ledare och
medarbetare ska agera.
Innehållet i samtliga våra policydokument sammanfattas i vår
interna uppförandekod, kallad ”Vårt sätt att vara”.

Så vilken resa i livet man än är på, vilken väg det än är, så är KGK
en bra vän att ha med sig.

För mig personligen kommer 2019 bli ett spännande år då jag
får möjligheten att jobba närmare vår affär och våra kunder. Jag
kommer att arbeta 50 % inom vårt affärsområde Autoexperten
och vara med och hjälpa verkstäderna i deras omställning mot
en hållbar verkstad som uppfyller branschkraven i kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad.
P.S. Ja, det går att storhandla utan bil. Cykel med kärra fungerar
utmärkt. D.S.

Malin Möller
Chef Hållbar verksamhetsutveckling
4 | KGK Motor Hållbarhetsredovisning 2018
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Order till leverans
Hur garanterar vi att de produkter vi marknadsför är
tillgängliga när ordern läggs och samtidigt att de omsätts
i rätt hastighet?
Vi prioriterar hög servicegrad före alla andra mål. Hög servicegrad kräver att hela logistikkedjan fungerar på ett bra sätt. En
stor del av vår utmaning är mängden av olika artiklar, kombinerat
med att vi har många olika kundtyper och affärsmodeller samt
att så många aktörer påverkar flödet.
Några exempel på faktorer som påverkar kvaliteten på logistikkedjan är hur våra affärsenheter hanterar sina artiklar och ”första
köp”, leverantörernas ledtider och leveranskapaciteter, varuflödesavdelningens arbete med prognoser och beställningar,
logistikcentrets effektivitet när det gäller in- och utleverans och
transportörernas servicegrader.
Hur garanterar vi en säker miljö- och arbetsmiljömässig
hantering av vårt varuflöde?
Vi ställer krav på våra leverantörer och transportörer både när
vi skriver avtal och i vårt löpande samarbete. Internt jobbar vi
mycket med kontinuerlig utveckling för att förbättra våra rutiner
och vår ergonomi. Lagerledningen sköter mycket själv men
företaget hanterar också utvecklingen genom ett logistikutvecklingsmöte en gång i månaden. Vi har dessutom ett gemensamt
möte med lagerledning, HR, facket och skyddsombud, vårt så
kallade arbetsplatsutvecklingsmöte. Vår årliga medarbetarenkät
ger också värdefulla bidrag till vår utveckling. Vår nya styrmodell
och vårt nya affärssystem kommer hjälpa oss att göra ännu mera
rätt från början.
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Intervju med personalchef
Vad har vi gjort för att minska vår miljöpåverkan under 2018?
Vi har framförallt utvecklat vår nya plock- och packlösning som
kommer att stå klar i juni 2019. Med den nya lösningen kommer
vi att leverera gods till vissa kundgrupper i en returlåda istället för
engångsemballage. Lösningen innebär också att vi konsoliderar
våra transporter mer, vilket leder till färre transporter. En annan
stor fördel med den nya lösningen är att ergonomin för våra
team på lagret och hos Autoexpertens blir betydligt bättre.
Vårt lokala distributionscenter i Göteborg i Autoexpertens
regi är igång, och ytterligare ett planeras i södra Sverige.
Vilka positiva effekter får det för vår koncern?
Fördelarna med lokala distributionscenter är många. Autoexpertenbutiken får ett bredare lager vilket gör att verkstäderna får en
bättre servicegrad. Lokala distributionscenter kan också göras
tillgängliga för andra kunder som beställer med ”viaadress” till
Autoexpertenbutiken. Kunderna kan så klart även köpa direkt av
Autoexpertenbutiken. På sikt vill vi utveckla att en kund kan köpa
från befintligt Autoexpertenlager men ändå få fakturan från KGK.
Förutom ökad lokal servicegrad så kommer utveckling av lokala
distributionscenter att medföra att vi kan konsolidera våra transporter ännu mera med minskad miljöbelastning som följd och till
lägre total fraktkostnad.

Claes Carlberg, HR-chef

Varje år mäter vi lojalitet och engagemang hos våra medarbetare. Det gör vi genom att skicka ut en
anonym medarbetarenkät till alla medarbetare, som får svara på frågor inom fem frågeområden; min
arbetsmiljö, mitt arbete, min avdelning, min chef och mitt företag. I senaste undersökningen 2018 sjönk
resultatet från året innan, bl.a. sjönk jämförelsetalet eNPS (Employee Net Promotor Score) från +30 till 0.

Vad beror sänkningen på?
I det efterföljande analysarbetet har vi identifierat flera orsaker
till försämringen. En förklaring är att vi har lagt stort fokus på att
utveckla vår organisation och arbetssätt, med syfte att arbeta
smartare och med färre manuella moment. Parallellt med detta
har vi under större delen av 2018 arbetat intensivt med tester
och implementering av vårt nya affärssystem. Under hösten
har vi även jobbat med ett annat bolag, Honda MC Svenska,
där vi ska integrera funktioner för att hitta synergieffekter inom
koncernen. Sammantaget har detta skapat en osäkerhet och
stress hos många medarbetare. Vi jobbar med detta och ser att
vi har rätt riktning.

Vad gjorde vi under året för att höja lojaliteten bland våra
medarbetare?
Trots mycket förändring vill jag gärna lyfta fram några bra saker;
vårt arbete med friskvård, vi ser att våra medarbetare rör på sig
mera idag. Vi har också arbetat vidare med att beskriva våra
befattningar, för att förtydliga ansvar och arbetsuppgifter. Vi har
ett grundläggande ledarskap som i stort fungerar bra. Detta är
viktiga komponenter för att bygga för framtiden.
Vilka aktiviteter blir viktigast för att få våra medarbetare att
må ännu bättre och rekommendera oss som arbetsgivare?
Vi planerar många aktiviteter 2019 för att höja vårt eNPS – ny mall
för medarbetarsamtal, ledarskapsutveckling och att lansera vår
uppförandekod, för att nämna några.
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KG Knutsson AB:s prioriterade mål i Agenda 2030

Vi lyssnar och lär för att kunna leda
Vi har målet att skapa en långsiktig och bra affär för alla de som vi arbetar med och som har
ett intresse av hur vi lyckas med våra mål. Det gäller våra kunder, medarbetare, ledningen,
leverantörer och vår ägare. Vi betraktar dem som KGK Motors primära intressenter.

Vi försöker att förstå deras behov både på kort och lång sikt.
Vi vill vara snabba till att anpassa oss när vi får signaler om att
behoven ändrats men vi är också måna om att leva oss in i vad
både kunder och andra kan komma att förvänta sig från oss i
framtiden. Vi ser det som en förutsättning för att vi ska lyckas
uppnå vår vision att vi ska vara den givna partnern inom våra
branscher.

När det gäller sociala aspekter finns det en generell förväntan att
de arbetsplatser som vi erbjuder ska vara trygga. Många intressenter ser respekt för mänskliga rättigheter som en självklarhet
och understryker att det är krav från deras sida för att arbeta med
KGK Motor. Vissa intressenter uttrycker tydligt att de förväntar sig
att vi har en uttalad antikorruptionspolicy och den ska kommuniceras internt och externt för att undvika alla former av oklarheter.

Vi för därför löpande dialoger om detta med alla vi arbetar med
och vi genomför även undersökningar för att mer systematiskt följa hur vi och vårt arbete uppfattas. Genom vår löpande
omvärldsbevakning och myndighetskontakter fångar vi även
upp andra krav och förväntningar som ligger till grund för vår
verksamhetsstyrning och -utveckling.

För att möta förväntningarna när det gäller ekonomisk hållbarhet
har vi identifierat behovet att öka vår effektivitet och att minska
kvalitetsbristkostnaderna kopplade till de produkter vi köper in
från våra leverantörer.

För att stödja utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete har vi
analyserat våra primära intressenters förväntningar kopplade till
hållbarhetsfrågor. Denna analys ligger till grund för några av våra
viktigaste nyckeltal vi använder för att styra vår verksamhet.
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Självklart nämner våra intressenter även flera miljörelaterade
frågor. För att möta våra intressenters tydliga förväntningar på att
vi minskar vår miljöpåverkan kommer vi att under 2019 fortsätta
utveckla och kvantifiera vårt arbete inom cirkulär ekonomi. Det
gör att vi sedan kan följa hur våra löpande insatser bär frukt.

Hur KGK bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030
Som en del av vår omvärldsbevakning har vi studerat FN:s
Agenda 2030 för en mer hållbar global utveckling. Den omfattar
17 hållbarhetsmål med ett stort antal delmål. Det finns tre mål
som vi främst ser att vi bidrar till.
För mål 3, God hälsa och välbefinnande, finns ett delmål, 3,6,
som fokuserar på att minska antalet dödsfall och olyckor i trafikolyckor. KGK Motors bidrag är två; för det första att vi tillhandahåller tillbehör som extra strålkastare som gör användningen av
fordon säkrare. Det andra är att genom att fordon underhålls och
servas kommer de vara säkrare när de används.
Mål 7, Hållbar energi för alla, handlar till en del om energieffektivitet. Vi ombesörjer att befintliga fordon kan drivas så effektivt
som möjligt under hela sin livslängd genom våra tjänster som
underlättar underhållet av fordonsflottor, men inte minst genom
att våra partners i Autoexperten ser till att de fordon de servar
fungerar optimalt.

Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, omfattar målsättningen att verka för miljövänlig hantering av kemikalier och alla
typer av avfall under hela deras livscykel. Vi har avtal med professionella avfallshanterare som hjälper oss att se till att de delar och
komponenter som inte kan återanvändas eller renoveras tas om
hand så att materialen kan återvinnas.
Som företag ser vi även att vi kan bidra till hållbarhetsmålen nummer 5, 8, 13, 16 och 17 även om det inte handlar om områden där
vi kan göra en särskild skillnad utifrån vår affär. Men eftersom det
handlar om hur vi beter oss i våra relationer till anställda, kunder
och leverantörer ser vi det som en naturlig del av vårt löpande
arbete i enlighet med våra riktlinjer och vår bolagsstyrning.
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Strategin för hela företaget
Vi har ställt några frågor till Håkan Knutsson, koncernchef för KGK Holding AB och styrelseordförande
i KG Knutsson AB, som är son till grundaren och som har varit verksam i företaget sedan 1974.

Vilket ansvar har du som ägare till KGK?
Mitt ansvar är att säkerställa att vi hänger med och anpassar oss
till marknadens behov. Under vår dryga 70-åriga historia har vi
alltid strävat efter att hålla oss i händelsernas centrum och det
gäller mer än någonsin i den värld av förändring vi lever i just nu.
Mitt ansvar är också att ha rätt ledning som i sin tur skapar en
effektiv organisation med duktiga och engagerade medarbetare
och som säkerställer att vi har god likviditet.
På vilket sätt blir KGK mer lönsamma genom ett högre fokus
på hållbarhet?
Hållbarhet är ett vitt begrepp. För mig handlar det mycket om att
ha effektiva processer som stödjer verksamheten och optimerar
kostnader och intäkter. Givetvis med bästa kundnytta för ögonen, tillsammans med ett ansvar för att vår miljöpåverkan blir så
liten som möjligt.
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Jan Eriksson, Håkan Knutsson och Johan Regefalk

Hur ser du på framtida affär i den föränderliga värld vi lever i
med utmaningar som digitalisering, elbilar och elbåtmotorer?

Hur ser du på att tjänster och kundservice blir allt viktigare
delar av våra företags totala erbjudande?

På vilka sätt kan KGK bidra till positiva förändringarinom vår
bransch?

Omställningen kan gå fort och följer man media kan man nästan
tro att omställningen redan skett. Vi vet att delar av vårt produktsortiment av reservdelar kommer att sälja mindre om vi får en
större andel elbilar. Av den rullande bilparken i Sverige i dag är
antalet rena elbilar under 0,5 % vilket gör att vi har en omställningstid och den har vi börjat utnyttja. Stora delar av vårt sortiment är
redan i dag aktuellt även till elbilar så som alkolås, däck, belysning,
verktyg och produkter för elbilsladdning för att nämna några.

Service för våra kunder och logistiktjänster är en av våra största
styrkor och det ska det fortsätta att vara. Att paketera och sälja
övriga tjänster är delvis nytt för oss men för några år sedan startade vi KGK Solutions som har just den uppgiften. Redan i dag
säljer vi ett stort utbud av utbildningar genom KGK Academy
samt erbjuder tjänsten fordonshantering till vagnparkskunder
som några exempel.

I Sverige är vi en stor aktör och som sådan kan vi påverka andra
genom att gå före. Ett exempel på det är Godkänd Bilverkstad. Där
är vi ambassadörer. Detta branschinitiativ har som syfte att öka
kvaliteten på våra bilverkstäder, vilket vi tycker är jätteviktigt. Vi är
också aktiva i branschföreningar i både Sverige och internationellt.

En frukt av digitaliseringen med smarta tjänster kan innebära att
våra bilar kommer utnyttjas bättre och rent teoretiskt kan dessa
då bli färre. Inget tyder på det än men vi har även med det i
beräkningen.

Vilka faktorer tror du bidrar till den starka kulturen inom KGK
och att medarbetarna enligt medarbetarenkäten är så nöjda?
Jag hoppas att den till viss del beror på att vi genom åren tänkt
långsiktigt och investerat i medarbetarna och KGK. Affärer ska
vara kul! Våra medarbetare har under alla år fått arbeta i frihet
men under ansvar. Det ger engagerade medarbetare.
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Stort intresse för elbåtmotorer
Elmotorer för båtar är precis som elbilsmotorer bra både för klimatet och miljön.
Utsläppen och risken för oljeläckage är borta. Det är lätt att förstå det ökande
intresset för eldrivna motorer bland båtägare. För att möta den ökade
efterfrågan samarbetar KGK Motor sedan några år med Torqeedo,
en tysk tillverkare av elbåtmotorer.

Hållbara affärer

LARS JOHANSSON ENHETSCHEF KGK MOTORS
MARINA AFFÄRSENHET

BJÖRN BERTOFT MILJÖSEGLARE, TESTPILOT OCH
ÄGARE AV EN TORQEEDO EL-PODMOTOR

Berätta om samarbetet med Torqeedo!

Du köpte en Torqeedo elmotor från KGK motor till din
segelbåt. Hur kommer det sig att det blev just en sådan?

- KGK Motor har sedan några år ett gott samarbete med den
tyska tillverkaren Torqeedo som gör elbåtmotorer med hög
kvalitet. Cirka 85 procent av Torqeedos utbud av elbåtmotorer
riktar sig till kunder med mindre båtar (upp till 4 Hk). På KGK tittar vi på möjligheten att erbjuda eldrivna motorer även till större
kunder inom den offentliga sektorn exempelvis brandkåren.

Torqeedos elmotor var en liten kompakt inombords som placerades utanpå båten. Den var prisvärd och det som sålde mig helt
var att den kunde ladda sitt eget batteri genom hydrogenerering.
(Batterierna kan laddas genom att fartvattnet driver propellern
när man seglar i fart över 4,5 knop.)

Vilka fördelar har en elmotor jämfört med en
fossildriven motor?

Vilka är de tre största fördelarna med en eldriven motor
jämfört med en diesel/bensinmotor?

- Att välja en eldriven motor istället för en bensindriven motor till
din båt innebär många fördelar. Det är bättre för både klimatet och miljön. Du har inga utsläpp och det finns ingen olja i
motorn eller i växellådan vilket gör att risken för oljeläckage är
borta. Dessutom skapar inte kylvattnet korrosion.

1. Det är direktdrift, motorn går jämnt och exakt.

Elmotorn är tyst, ryker inte och du har inga avgaser. Den är
enkel att underhålla och det är i princip bara att ladda och köra.
Batteriet kan, lite beroende på hur du kör, räcka upp till tio timmar. Du laddar batterierna antingen genom solceller eller från
ett 12 V-uttag eller 220 V.
Hur ser intresset ut bland konsumenter?
- Intresset för eldrivna båtmotorer är stort. Många båtägare
vill byta sin fossila motor till en eldriven. 2018 var ett genombrottsår försäljningsmässigt för KGK. Vi sålde slut på alla modeller som riktar sig till konsumenter i flera omgångar.
Vi förväntar oss att intresset för elbåtmotorer både hos återförsäljare och konsumenter bara kommer att öka framöver. Prognosen för 2019 är en ökning med 100 procent. En utmaning är
att tillverkaren kan ha svårt att hinna med att tillverka eftersom
efterfrågan är stor i hela Europa. Vi räknar dock med att vi får de
volymer vi vill ha.

2. Det känns bra eftersom det är miljövänligt, rent och tyst. Inget
fossil bränsle och ingen kladdig olja, filter eller kylvatten.
3. Den tar ingen plats i båten. Där jag förut hade en smutsig
motor och en bränsletank är det idag rent och torrt och jag
kan stuva frukt eller vita t-shirts.
Hur tycker du att den funkar? Hur är det med laddtider
och hur pålitlig är den?
Som elmotor var den klanderfri och fungerade över förväntan.
Tyvärr hade jag en del tekniska problem med hydrogenereringen
men hade en bra kontakt med både tillverkaren Torqeedo och
KGK och är glad att idag kunna vara med och bidra i utvecklingen av deras nya hydrogenerering.
Skulle du rekommendera andra att köpa eldriven motor
till sin båt?
Ja, absolut. Alla bör köpa en elmotor framöver. Med tanke på
framtiden och det vi ska lämna över till barn och barnbarn.

En annan utmaning är att priserna fortfarande är höga särskilt
på de större motorerna. Men den stora efterfrågan finns bland
småbåtsägare och dem som äger äldre segelbåtar.
Hur påverkar det borttagna miljöbidraget försäljningen?
En kort period under 2018 fanns möjligheten att söka ett
miljöbidrag när man köpte en eldriven utombordsmotor. Jag
satt med som expert i miljödepartementets referensgrupp för
införandet av bidraget och var med och påverkade att bidraget
omarbetades för att få verklig miljöeffekt. Tyvärr är miljöbidraget
borttaget nu i och med att det inte fanns någon finansiering i
den nya budgeten. Men vad vi kan se verkar det inte påverka
kundernas intresse och efterfrågan då våra försäljningssiffror
fortsätter att öka.
12 | KGK Motor Hållbarhetsredovisning 2018
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Lagervärdering i ett handelsföretag

Medarbetarnas engagemang

KGK eftersträvar, som de flesta företag som distribuerar
varor, hög lageromsättningshastighet. Samtidigt stoltserar vi
gärna med vårt breda sortiment. Varulagret kan därmed bli
en problematisk post i balansräkningen. En del av de varor
vi säljer varierar över säsong. Utöver att lagret binder kapital
är vissa varor inkuranskänsliga och blir snabbt omoderna,
vilket ger kort ekonomisk livslängd med kassering som följd
om det inte längre finns någon köpare av dem. Ibland är
det regelverket runt varans förpackning eller märkning som
ändras, vilket gör att den inte längre kan säljas i sin gamla
förpackning. För att undvika kassering finns enkla principer
som till exempel först in först ut, att alltid sälja den äldsta
först, men hur arbetar vi med det mer proaktiva arbetet som
efterfrågeprognoser?

För att öka delaktigheten hos vår personal så lanserade KGK i april 2018 en ny mötesplats,
vårt nya intranät. Målet är att med hjälp av intressant, viktig och inspirerande information höja
kunskapsnivån hos alla medarbetare. Ett hundratal redaktörer har som syfte att sprida bra
och aktuell information till kollegorna.

Sortimentets bredd bestäms av produktcheferna i våra affärsenheter, där kompetensen finns, berättar KGK:s varuflödeschef
NiklasNordén. De får information från marknaden, leverantörer
eller via externa kataloger om vilka delar som behöver läggas
upp. Första beställningskvantitet bestäms utifrån analyser av
bilparken på våra verksamma marknader. Här har vi ett internt
framtaget verktyg som hjälper oss att göra analysen. Vår andel
av marknaden sätts i relation till marknaden som helhet och vi
använder en förbrukningsmodell med schabloner när vi bedömer affärspotentialen. Försäljningsstatistiken är också viktig
grunddata för att skapa pålitliga efterfrågeprognoser.
Det verkliga värdet på varorna som vi har i vårt lager bygger
på den beräknade framtida nyttan av dem och det värdet
skiljer sig ofta från varornas anskaffningsvärde. Enligt lagkraven ska lägsta värdets princip användas vid värdering, alltså
priset vid en tänkt försäljning vid tidpunkten för värdering. Vi
har förbättrat vår rutin runt lagerrevidering, berätta!
Vi har implementerat en nedskrivningsmodell som bygger på
varans ålder i kombination med dess omsättningshastighet.

Målet med modellen är att arbeta proaktivt på ett tidigt stadium
för att bibehålla eller i bästa fall öka försäljningstakten och undvika
att varan minskar i försäljningstakt och till slut blir osäljbar. Vi har
även lagt ett tak när det gäller varulagrets skrotvärde som bygger
på ett samband med restvärdet efter nedskrivningarna. Det gör
att vi måste arbeta förebyggande för att uppnå det målet.
Vi står i skrivande stund inför en uppgradering av vårt affärssystem. Kommer uppgraderingen att ge oss bättre analysverktyg än tidigare för att så långt det är möjligt undvika
inkurans?
Det är inte uppgraderingen i sig som gör den stora skillnaden utan
det förbättrade samarbetet inom koncernen, som en följd av uppgraderingen. Uppgraderingen kommer att medföra en förändrad
organisation på många områden. Genom att lära oss mer om hur
olika funktioner arbetar idag har vi lyckats forma nya arbetssätt
inom funktionerna men också mellan funktioner. Vi får också ett
bredare sortiment utan att höja lagernivåerna, när vi efter uppgraderingen får inblick i samtliga koncernbolags lagerstatus. Det bör i
en förlängning kunna leda till att vi kan hålla lägre lagernivåer än vi
gör idag. Vi bedömer också att styrkan i att kunna utnyttja varandras lager på sikt kommer att leda till högre kundnöjdhet.

Utöver nyheter så finns en företagskalender med bland annat
aktiviteter som mässor och konferenser men även till exempel
friskvårdsaktiviteter, så att vi får högt deltagande vid de aktiviteter vi anordnar.

och en förutsättning för att vi kan arbeta effektivt. För att få en
rivstart vid lanseringen av intranätet så skapade vi en introduktionsfilm som publicerades som en nyhet. Vi beskriver också nya
funktioner på intranätet genom att publicera dem som nyheter.

Redaktionsrådet

Vårt sätt att vara

Vi har tillsatt ett Redaktionsråd vars uppdrag är att säkerställa
utvecklingen av nya funktioner, verktyg och länkar till olika
dokument. De fångar upp vilka frågor som är aktuella och ser till
att intranätet hela tiden förbättras. Rådet fungerar också som ett
stöd för våra redaktörer. Målet är att hålla intranätet levande. Det
nya intranätet innehåller också vår styrmodell där vi beskriver
våra processer och hur vi arbetar för att uppnå våra mål. Det är
utan tvekan en av våra huvudkanaler för intern kommunikation

En annan viktig funktion är att vår interna uppförandekod, ”Vårt
sätt att vara”, finns med på intranätet. Med hjälp av den kan våra
medarbetare enkelt navigera sig fram till vår policy runt representation och gåvor, kränkande särbehandling, informationssäkerhet,
kommunikation och mycket mer. Vi är övertygade om att det är
en av framgångsfaktorerna till att vi lever som vi lär. Kort sagt,
intranätet skapar värde för oss på många olika sätt och det är ett
viktigt verktyg och en förutsättning för en hållbar utveckling.

Vad är det viktigaste vi måste göra för att säkerställa att vårt
produktsortiment och våra lagernivåer möter efterfrågan i
framtiden?
Samarbeten och transparens är a och o. En större öppenhet leder
till mer optimala tillverkningsnivåer, lagernivåer som motsvarar
efterfrågan bättre och högre effektivitet i alla led. I förlängningen
minimerar vi inkurans, och vi, våra partners och miljön blir alla vinnare. Samverkan är nyckeln till att spara resurser och det ger en
mer hållbar produktion och distribution av både varor och tjänster.

Redaktörsråd: Jussufo Jallow, Carin Frånberg, Tom Forsell, Karin Båveryd, Saara
Terho, Marie Blomberg, Ulrika Keränen och huvudredaktör Pernilla Schnöpf.
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Vi är varandras arbetsmiljö
Vi på KGK:s HR-avdelning vill att alla inom KGK ska vara trygga,
friska, trivas och utvecklas. Därför arbetar vi systematiskt med att
förbättra vår arbetsmiljö. I detta arbete behöver alla ta ansvar och
bidra med eget engagemang. Ytterst är arbetsgivaren ansvarig
för arbetsmiljön, men alla måste hjälpas åt inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön (OSA). Vi är varandras arbetsmiljö.
I vår senaste medarbetarundersökning bröt vi ut logistikcentret
i Enköping från övriga KGK och gav dem en egen uppsättning
frågor. Tanken är att frågorna ska kännas mer relevanta och inte
bara vara riktade till tjänstemän.
Inom arbetsmiljöarbetsordet ”trivas” ser vi att resultatet genomgående blivit väldigt högt, bland såväl KGK:s tjänstemän, logistikcentret i Enköping och Autoexperten Detaljist (AXD). I medarbetarundersökningen frågar vi hur medarbetarna trivs på jobbet
och resultatet är konstant högt och ökande på logistikcentret
och inom AXD.
KGK och Autoexperten Detaljist
Inom AXD har satsningen på ledarskapsutbildningen som
genomfördes 2017 förbättrat årets resultat på frågorna kring ”Min
chef”. Det som sticker ut är information, tydlighet, återkoppling
och att chefen tar tag i konflikter på ett bra sätt. Om chefen
engagerar sig i sin personal, så får vi också fler motiverade medarbetare som brinner för sitt jobb.
Under året har både KGK och AXD digitaliserat reseräkningshanteringen genom att gå över till systemet FlexHRM. Det kan verka
som en liten förändring, men det har varit ett stort steg för att
underlätta hanteringen och minska miljöpåverkan då vi numera
slipper skicka kvitton via fysisk postgång.
Efter att bland annat ha byggt ett nytt gym för medarbetarna i
Sollentuna har KGK fortsatt med en tydligare satsning på friskvård. Under 2019 innebär satsningen att fler inom KGK och AXD
lättare kan nyttja sitt friskvårdsbidrag och vara aktiva både på sin
arbetsplats men även på fritiden. I gymmen i både Sollentuna
och Enköping hjälps medarbetare åt med att hålla pass för sina
kollegor i bland annat yoga.
Några kommentarer som sticker ut från medarbetare om att
arbeta på KGK och AXD: ”Trygghet att gå till jobbet”, ”Gemenskap”, ”Motiverande”, ”Bra personalpolitik” och ”Trevliga kollegor”.

Vi har fortsatt att arbeta med ergonomin. Framförallt har vi kommit igång med vårt projekt ”Ny plock och pack”. Det kommer att
innebära att flera tunga och dessutom riskfyllda moment försvinner helt. Projektet pågår för fullt och vi räknar med att köra igång
i juni 2019.
Vi har infört slumpmässiga alkohol- och drogtester och under
slutet av året införde vi dem även i övriga verksamheten.
Fokus har ökat på arbetsmiljöarbetet genom att bland annat
utöka samarbetet i SAM och OSA med ledningen och skyddsombuden.
Genom en omorganisation fick vi färre arbetsrotationer.
Vi har ökat samarbetet mellan arbetsledning och stationsansvariga genom en ledarskapsutbildning.
Liksom i övriga verksamheten har vi börjat med gemensam frukost på fredagar som företaget står för, och startat upp massage
i samarbete med en extern aktör. Vi hade också rekordmånga
från logistikcentret som deltog i midnattsloppet.
Vilka effekter har åtgärderna och projekten fått?
Vi har fått en tryggare arbetsplats, ett lugnare klimat och ett
härligt flow på logistikcentret. Vi har den lägsta korttidsfrånvaron
på många år. Medarbetarna har fått en större delaktighet i olika
projekt vilket har gett positiva effekter, bland annat i det tidigare
nämnda projektet Ny plock och pack. Vi har också i senaste
medarbetarundersökningen gått från -10 till +29 i eNPS.
Vad är viktigt att prioritera under 2019?

Säkerhet på
logistikcentret

LARS ”XL” LUNDBERG,
ARBETSLEDARE PÅ KGK:S LOGISTIKCENTER
KGK logistik har som mål att vara Sveriges bästa arbetsplats
inom sitt område. Hur arbetar ni mot det målet?
Vi jobbar kontinuerligt med effektivitet, säkerhet och trivsel. En
viktig resurs är våra skyddsombud som är med och riskanalyserar alla projekt. Vi har till exempel en pågående större ombyggnation nu, då är skyddsombuden inblandade hela vägen.
Sedan har vi mycket fokus på ergonomi, för något år sedan tog
vi fram en film om hur man lyfter rätt och den visar vi för alla
medarbetare, inklusive sommarjobbare.
Ett annat större projekt just nu är att försöka dämpa ljudnivån i
vår entresol och den närliggande returavdelningen. Där har vi
tagit in konsulter utifrån.
Ni uppmuntrar medarbetarna att vara proaktiva och
föreslå förbättringar av logistiken och varuflödet för att
bidra till bättre helhetslösningar. Vilket gensvar får ni från
personalen?
Vi jobbar mycket på att få in idéer, det fungerar till viss del men
vi efterlyser mer interaktion. Just nu ligger det inte mycket i vare
sig den digitala eller analoga förslagslådan. Jag upplever att
det snarare är den ständigt pågående dialogen som är vägen
de flesta medarbetare väljer. De har också möjlighet att direkt
påverka genom att delta i de arbetsgrupper vi tar fram som nu
med ombyggnaden. Där ingår personalen tillsammans med
arbetsledningen och kan tycka till om hur de vill ha det.

Vi kommer att utöka samarbetet med skyddsombuden, och
mer aktivt följa upp de tillbudsrapporter som vi får. I och med
vår ombyggda plock- och packlösning kommer vi fokusera på
effektivisering av våra leveranser.
Vi har haft ett stort gäng som sprungit midnattsloppet under
några år. Vi kommer så klart att fortsätta att erbjuda olika friskvårdsalternativ tillsammans med HR Manager Carin Frånberg
som arbetar med KGK och AXD:s friskvård. Utmaningen är att vi
är utspridda från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Men en rolig
utmaning som sporrar oss!

Logistikcenter
På vårt logistikcenter i Enköping har vi utfört en rad åtgärder och
startat projekt under 2018.
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Porträtt – Annelie Adetoft
Kul, tänkte jag när jag fick uppdraget att göra en intervju med Annelie Adetoft, operativt
marknadsansvarig på KGK Motor. Att hitta frågor och veta att man får svar var inga problem,
nej – bekymret blev nog mer hur intervjutexten skulle kunna hållas ner och inte bli för lång
då det bara sprudlade av svar när frågan var ställd.

Annelie som fyllde 40 för sju år sedan är en person som det ALLTID händer något runt. Även när hon är fullt upptagen med sitt
vanliga jobb sprutar hon tankar och idéer omkring sig hur annonser, mässor, öppna hus, försäljning kan bli bättre och hon bangar
inte för att själv ta tag i det. När hon inte jobbar åks det gärna på
Gokart tävlingar där sonen Ture tävlat i sju år i SM som största
merit och det brukar bli 10-15 tävlingar om året, eller så är det
dans med dotter Tindra. Som om inte det räckte lägger Annelie
gärna semestern på ett VM i Superbike, flanerar i depån och tar
selfie med roadracingstjärnorna. Dessutom blir det en hel del
övningskörning på Honda CB650 ”så att det där MC-kortet blir
klart nån gång.”
Du jobbade ju på en av Sveriges största skokedjor och så
sökte du dig till MC branschen och började jobba på Honda
MC Svenska AB 2016, ett ganska ovanligt steg eller?
Nja, jag har alltid gillat ångorna och ljudet från motorer så det
kändes nästan som ”att komma hem” när jag fick jobbet. Fast
egentligen sökte jag en helt annan tjänst, (innesälj) men de
tyckte mina kvalifikationer var helt fel. Som tur var behövde
Honda MC strax efteråt en marknadskoordinator och då blev jag
mer eller mindre headhuntad.
I ditt dagliga arbete har du nästan bara med killar att göra
och vi känner oss som vi är på vår hemmaplan när det gäller
MC eller båt, och så kommer du ”inklampande” med dina
tankar och idéer, hur brukar du bli mottagen?
Jag brukar bli väl mottagen, kanske beroende på att jag själv är
ganska ”brötig” så jag tycker att det går väldigt bra. Idéer och
tankar brukar vi bolla gemensamt och försöka komma fram till
bästa lösningen.
När du får ett uppdrag av någon av affärsområdeskillarna
(ja, de är bara killar) hur ser din strategi ut för att börja,
utföra och slutföra projektet?
Jag försöker alltid skaffa så mycket fakta som möjligt, eventuellt
bilder och så gör jag ett tidsschema att jobba efter. Tidschemat

gör att det är lättare att se helheten från start till klart projekt och
att man då missar så lite som möjligt, eller förresten skriv ”då missar man ingenting”, hahaha.
Vad är det ”farligaste” med att jobba med marknadsföring?
Oj, jo det finns ett antal faror, allt från syftningsfel eller osaklighet
i texten, ja rena felaktigheter till att inte bli klar i tid. Sen är det ju
inte kul om man tycker att det är en bra kampanj som tas fram,
men budskapet/materialet når inte ut till våra partner eller till
slutkonsument, brrrr, det är en rysare.
Men även här gäller det att planera från början och inte hamna i
tidsnöd, då finns det möjlighet till uppföljning genom att kontrollera med mottagarna om de fått och förstått vad de skall ha eller
vad som är tanken med materialet.
Dina arbetsdagar och helger verkar vara mer eller mindre
fulltecknade med jobb och aktiviteter, hur planerar du för att
få vardagspusslet att gå ihop?
På mitt tidigare jobb hade vi en massa butiker, fabrikat och
leverantörer så där var man tvungen att planera och strukturera
annars hade det inte gått så bra.
Jag är likadan hemma, gör veckomenyer, inköpslistor, hämta och
lämna barnen listor, så man kan kalla mig för en list-etta.
Slutligen det där med MC-kort, blir det ett i sommar?
Tyvärr går det i krypfart (Annelie har problem med just krypkörningen, red. anm.). Men jag har en Honda CB350 från 1986
hemma i garaget, och är medlem i Honda Classic Club så påminnelsen från dem och MC-branschfolk saknas inte.
Men varför gör du inte en projektplan?
Jo, jag har funderat på det, men ibland finns det till och med
saker i livet som är viktigare än ett MC-kort. Hur som helst, det
finns redan ett par övningskörningstillfällen inplanerade så innan
man vet ordet av...
Vid pennan – Rustan ”Rulle” Jarnesand, Servicechef Honda MC Svenska AB
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Facket fixade egen busslinje

Personaldemografi

Tre stora lager med totalt runt 500 anställda. Men ingen kollektivtrafik
till jobbet. Då ryckte facket in och fixade en ny busslinje.

Våra arbetsplatser ska kännetecknas av öppenhet, där alla accepteras oavsett kön, ålder,
etnisk eller social bakgrund, funktionsnedsättningar eller andra faktorer som inte har med
faktisk kompetens eller engagemang att göra. Vi tror att mångfald gynnar vår konkurrenskraft
och bidrar till ett bättre resultat. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till anställning,
utbildning och utveckling i arbetet och yrkesliv och föräldraskap ska kunna förenas.

Fackföreningar är mest kända för att förhandla arbetsvillkor med
arbetsgivare. Men i Enköping räds Handels inte förhandlingar
med kommunen och lokaltrafiken för att underlätta kollegornas
arbetsliv. En bit utanför Enköping ligger tre stora handelslager i
närheten av varandra, Coop, Martin & Servera och KG Knutsson
AB med totalt runt 500 anställda. Men det var inte helt lätt för
personalen att ta sig till jobbet på det relativt nya industriområdet med lokaltrafiken.
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– Man fick kliva av bussen vid stora vägen och gå 10–15 minuter
utan belysning efter vägen för att komma till jobbet. Det är otroligt mycket lastbilar som åker in och ut, säger Tobias Karlsson,
klubbordförande på Coops frysterminal.
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Gemensam sak
Fackklubbarna på Coop, Martin & Servera och KGK gjorde därför
gemensam sak och kontaktade kommunfullmäktige och kollektivtrafikförvaltningen UL.
– UL gick med på busslinjen direkt när vi gick ihop från alla tre
lagren. Det byggs dessutom hela tiden där ute, säger Tobias
Karlsson.
Många av de anställda på lagren pendlar från Västerås och nu
kan de ta tåget till Enköping och den nya linjen 210 ut till lagren.
– Kollegorna tycker att det är skönt att de fått en busslinje, det
blir mindre press för dem, och det känns bra att kunna hjälpa till
med det, säger Tobias Karlsson.
Busstiderna diskuteras
Det är inte bara kollegorna som är nöjda utan även arbetsgivarna gillar initiativet. Det var ett tag sedan bussen kom till men
fortfarande diskuteras busstiderna för att passa lagerarbetarnas
scheman bättre.
– Vi har ett nätverk av fackliga på lagren runt omkring som
samlas en gång i månaden och pratar om gemensamma frågor.
Nu försöker vi få till en trottoar så att det ska bli säkrare för våra
medlemmar att gå här i området, säger Peter Lundgren, klubbordförande på KG Knutsson AB:s lager.
De diskuterar också ett övergångsställe vid den stora vägen och
att försöka få till sänkt hastighet i området.
Texten ovan publicerades ursprungligen i Handelsnytt. Författare Anni Alm.
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3
Sara Haeger, lagermedarbetare och huvudskyddsombud,
hur kom den här processen till?
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Vi tog upp det med vårt branschråd, som vi startat tillsammans
med bland annat Coop och Martin & Servera. Redan under
de första mötena insåg vi att det här med transporter till vårt
gemensamma industriområde var ett stort problem. Många
medarbetare pendlar från Västerås. Vi fick igång en god dialog
med kommunen och sedan gick det ganska snabbt, busslinjen
kom igång efter fyra till fem månader. Det känns väldigt kul att
kunna påverka.
Hur går det med de andra gemensamma projekten?
Vi har en problematisk vägkorsning på väg in i området, där fordon kör med för hög hastighet. Det har förekommit ett dödsfall
med en äldre person som försökte korsa vägen. Vi har bollat
idéer med både kommunen och Vägverket. Ett förslag var att
bygga en rondell, men det fick vi avslag på eftersom Räddningstjänsten ligger i närheten och behöver ta sig fram snabbt. Nu driver vi att man ska sänka hastigheten, det är 70 km/h på sträckan
och finns inga övergångsställen.
Sedan vill vi ha trottoarer, det går tung trafik direkt utanför till
exempel KGK:s område, och det finns bara bilväg trots att det
förekommer fotgängare. Vi befinner oss i ett expansionsområde,
det byggs fler och fler lager och även bostadshus. Det är dags
att agera innan något mer händer.
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Hållbarhetsdata
Hållbarhetsdata

Hållbarhetsdata

Index
I arbetet med vår hållbarhetsredovisning har vi tagit stöd av GRI:s, Global Reporting Initiatives,
redovisningsprinciper och vissa av GRI:s ämnesspecifika standarder men redovisningen är inte
upprättad i enlighet med GRI standards.
Beskrivning

Kommentarer

Sida

ORGANISATIONEN INKL AVGRÄNSNINGAR

Beskrivning

Kommentarer

Sida

INFORMATION OM ANSTÄLLDA
1, 2

Antal anställda

27

2, 22

Ägarstruktur och
bolagsform

2

Antal nyanställda un
der 2018, uppdelat per
anställningsformerna
fast/prov och vik

5 fast/prov, 0 vik

22

Antal fast- och provan
ställda som slutat på
egen begäran under
2018

1

22

Föräldraledighet

Ej redovisat

22

2, 22

Omfattning av skador
samt sjukfrånvaro

Inga incidenter under året. Total sjukfrån
varo 2018: under 1%.

16, 22

2, 22

Incidenter kopplade
till diskriminering och
vidtagna åtgärder

Inga incidenter under året

22

Sammansättning av
styrelse och lednings
grupp samt uppdel
ning av antal kvinnor
och män

6 män

22

Andel av de totala
anställda per kön och
per anställdskategori
som fick en regelbun
den prestations- och
karriärutvecklings
bedömning under
rapportperioden

Ja: 68%, nej: 19%, har inte varit anställd
1 år: 13%. Prestations- och karriärutveck
lingsbedömning redovisas inte per kön
och anställdskategori.

Bolaget är privatägt med VD och
ledningsgrupp

22

Bolag som omfattas av
redovisningen

2

Huvudsakliga varu
märken, produkter
och/eller tjänster

2, 3, 5

Huvudkontorets loka
lisering

Sollentuna

Länder i vilka organi
sationen är verksam

Sverige

Marknader som
organisationen är
verksam på

2

Antal produkter

178 931

22

Organisationens leve
rantörskedja

64 stycken över hela världen

22

Medlemskap i
branschorganisationer

Sweboat - marinbranschen, ALF - ATVleverantörernas förening, McRF - Motor
cykelbranschens riksförbund, SNÖFO
- Snöskoterbranschens riksförbund

Kommentar från VD

3

EKONOMISKT RESULTAT
Omsättning

327 miljoner
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7, 22

AFFÄRSETIK
2, 22

Kommentarer

Sida

SOCIAL PÅVERKAN

Organisationens namn

Bolagsstyrning

Beskrivning

Finansiellt stöd mot
taget från offentliga
aktörer

Nej

22

Bekräftade korrup
tionsincidenter och
vidtagna åtgärder

Inga incidenter under året

22

Utbildning avseende
anti-korruption

Ingen utbildning har genomförts under
året

22

Totalt antal och pro
centandel av affärs
partners (leverantörer)
som organisationens
anti-korruptionspolicy
och -procedurer har
kommunicerats med.

Ingen uppföljning har gjorts under året

22

Organisationens
värderingar, principer
och uppförandekod

Vår uppförandekod "Vårt sätt att vara"
kommuniceras internt

5

Arbetstagarrepre
sentation i hälso- och
skyddskommitéer

Beskrivning

Kommentarer

Sida

MILJÖPÅVERKAN
Vi har en skyddskommitté för Hammar
backen i Sollentuna och en för lagret
i Enköping. Kommittéerna träffas ca 4
ggr per år vardera. Mötena har en fast
agenda men är samtidigt ett öppet forum
att lyfta olika frågor och aspekter av vår
arbetsmiljö. Kommitténs primära syfte är
att säkerställa ett systematiskt arbets
miljöarbete. Vi följer upp och försöker
förbättra våra interna rutiner inom arbets
miljö, tex egenkontroll av arbetsmiljön,
rapportering av olyckor och tillbud, årlig
sjukfrånvaro, mm. Medlemmarna består
av representanter för arbetsgivaren
med ansvar för specifika områden inom
arbetsmiljö, tex fastighetsfrågor, per
sonalfrågor och säkerhetsfrågor. Vi har
även representanter för arbetstagarna,
i förekommande fall skyddsombud från
Unionen och IF Metall.

Energianvändning
inom organisationen¹
Utsläpp av ozonned
brytande substanser

23
Ingen köldmedia har behövts fyllas på i
våra kylanläggningar eller värmepumpar
under året

Avfall¹

23

23

Brott mot miljöregler
och -lagar

Vi har vår verksamhet inte drabbats av
viten, sanktioner eller dispyter med avse
ende på miljölagstiftning

23

Direkta utsläpp av
växthusgaser

26,3 ton CO2-utsläpp från våra tjänste
bilar

23

Indirekta utsläpp (en
ergi) av växthusgaser²

23

OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

Händelser med
regelbrott när det
gäller produkters och
tjänsters hälso- eller
säkerhetseffekter

Inga incidenter under året

23

Brister i efterlevnad av
regler och / eller frivil
liga koder för produktoch tjänsteinformation
och märkning

Inga brister har uppmärksammats

23

Fall av bristande
efterlevnad av regler
och / eller frivilliga
koder gällande mark
nadskommunikation,
inklusive annonsering,
marknadsföring och
sponsring

KGK Motor AB har inte fått någon
anmärkning eller blivit fällda gällande
marknadskommunikation, inklusive
annonsering, marknadsföring och spons
ring under året.

23

Underbyggda
klagomål angående
brott mot kundens
integritet och läckage
av kunddata

Inga inkomna klagomål under året

23

Redovisningsperiod

2018

23

Datum för publicering
av den senaste redo
visningen

Andra redovisningen, 2019-06-05

23

Redovisningscykel

Årligen 1 januari – 31 december

23

Kontaktperson

Malin Möller, malin.moller@kgk.se

23

Policy och tillämpning
beträffande externt
bestyrkande av håll
barhetsredovisningen

Redovisningen har ej bestyrkts av extern
granskare

23

Upplysningar om håll
barhetsstyrningar

3-4,
6-11,
14-17,
20-23,

1) Arbete pågår med att definiera rätt mätvärden.
2) Se KGK Hållbarhetsredovisning 2018.
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Stort intresse för elbåtmotorer
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