
 

Hållbarhetsrapport för Borås Bil Personbilar AB 
 

Borås Bil Personbilar AB (Borås Bil) har en önskan om att ta ansvar för en mer hållbar värld genom att 

balansera ekonomiskt ansvar med miljöansvar och socialt ansvar. 

 

Affärsmodell och Ekonomiskt ansvar 

Borås Bils affärsmodell grundar sig på att generera intjäning genom att erbjuda en helhetslösning för 

sina kunder vilket omfattar möjligheten att hos Borås Bil köpa ny eller begagnad bil i olika prisklasser 

och av olika märken, service, hyrbil, drivmedel, skadereparationer, tvätt av bil, däck och 

däckförvaring mm. 

De ekonomiska värden som Borås Bil skapar genom försäljning av varor och tjänster kommer flera 

intressenter till del, såsom medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter som har 

koppling till vår verksamhet.  

Borås Bil ska erbjuda alla anställda en god arbetsmiljö som är hälsosam, säker och som uppfyller de 

lagar och krav som ställs på oss. 

Borås Bil ska agera respektfullt i mötet med våra kunder och vara lyhörda för deras önskemål, vi ska 

ha kundens bästa i fokus. 

Borås Bil är ansvarig för att de tjänster vi erbjuder är utvecklade för att uppfylla högsta krav på 

kvalitet, säkerhet och miljö. Vi försäkrar oss om att regelverk, lagar och andra krav som ställs på oss 

är uppfyllda. 

Borås Bil väljer de affärspartners som tillämpar liknande principer i etiska, sociala och miljörelaterade 

frågor som vi själva. 

Borås Bil arbetar förebyggande inom områdena för korruption, intressekonflikter och penningtvätt. 

Miljöansvar 

Vi har alla ett ansvar för miljön vilket bygger på samverkan mellan medarbetare, kunder och 

leverantörer. Genom att se helheten i vår verksamhet vill vi minska de miljöbelastningar som vår 

verksamhet kan bidra till. 

Vi ska inom ramen för våra lokala och ekonomiska förutsättningar miljöanpassa vår verksamhet och 

efterleva de krav och lagar som ställs på oss. Genom att bevaka utvecklingen i branschen och 

samhället ska vi sträva efter ständiga förbättringar och erbjuda det bästa alternativet ur vårt 

sortiment samt förebygga föroreningar. Företaget genomför kontinuerliga revisioner för att 

säkerställa att miljöpolicy efterlevs samt att medarbetare får den utbildning som behövs för att 

utföra sina arbetsuppgifter på ett miljösäkrat sätt. 

Ett led i miljöarbetet är återvinning av avfall, miljöklassning av medel och övriga insatsprodukter som 

behövs vid utförande av  arbetsuppgifter.  

 

 

 



 
Sociala förhållanden och personal 

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som något positivt och vi verkar för jämställdhet. 

Oberoende av etniskt ursprung, kön, nationalitet, sexuell läggning, trosbekännelse, ålder, 

funktionshinder, föräldrastatus, facklig eller politisk tillhörighet, ska allas lika rättigheter och 

skyldigheter betonas. 

 

Respekt för mänskliga rättigheter 

Borås Bil stödjer och respekterar skyddet av internationella mänskliga rättigheter, såsom den bland 

annat formuleras i FN´s deklaration om mänskliga rättigheter, inom den sfär som vi kan påverka. 

Tvångsarbete får inte förekomma och vi accepterar inte barnarbete eller i övrig utnyttjande av barn. 

Dessa elementära etiska regler för arbetskraft ska även följas av våra leverantörer och affärspartners. 

 

Motverkande av korruption 

Bolaget har policys som beskriver vilka regler och riktlinjer som skall åtföljas såväl internt i bolaget 

som i relation till utomstående. Ett väl utvecklad intern kontroll finns på plats för att säkerställa att 

regler efterlevs.  

Anställda kan öppet eller anonymt påtala misstänkta oegentligheter inom företaget. 
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