Hållbarhetsredovisning
2020

Innehållsförteckning

Introduktion

INTRODUKTION3
OM KONCERNEN

4

VÅRA VÄRDERINGAR

6

KONCERNCHEFEN HAR ORDET

8

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

10

Tempcon Group AB är specialister på temperaturkontrollerad logistik. Koncernen utgörs av en grupp entreprenörsdrivna bolag. Tillsammans skapar vi ökat värde
för kunden genom säkra, klimatsmarta logistiklösningar
för en hållbar framtid.

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY11
TRAFIKSÄKERHET	

12

UPPFÖRANDEKOD & ANTIKORRUPTION

13

Våra värderingar

MILJÖPOLICY14
ELLASTBILARNA REDAN EN ETABLERAD DEL AV
TRANSPORTBRANSCHEN				

17

VÄSENTLIGHETSANALYS OCH RISKBEDÖMNING

18

FOKUSOMRÅDEN

20

VI HAR BRANSCHENS VASSASTE LEDNINGSSYSTEM

22

NYA BILAR GER MINDRE UTSLÄPP

23

TEMPCON STÖTTAR BARNCANCERFORSKNINGEN

24

TOMMY NORDBERGH ÅKERI VD-ORD

25

KLIMAT-TRANSPORT VD-ORD

27

CO2-POSITIV TERMINALVERKSAMHET

29

SYD FRYS & MÖRARPS FRYSTRANSPORTER VD-ORD

30

BÄTTRE KYLA FÖR MILJÖN

31

PL FRAKTSERVICE VD-ORD

32

FAIR TRANSPORT

33

TEMPCON STÖTTAR LANDSLAGET I WALKING FOOTBALL

33

CLAESSONS TRANSPORT VD-ORD

34

TEMPCON LINKÖPING VD-ORD

35

LOGEX VD-ORD

36

TEMPCON STOCKHOLM VD-ORD

37

B. ANDERSSON VD-ORD

40

BERNECO VD-ORD

41

6
Vår miljöpolicy

14
Ellastbilarna redan
en etablerad del av
transportbranschen

17

Vårt varumärke är en av de viktigaste strategiska tillgångarna vi har och det är därför helt centralt att allt och alla
som förknippas med Tempcon Group vårdar och bygger
vårt gemensamma varumärke. Det handlar om att leva
upp till de förväntningar och associationer som vi vill att
kunderna ska ha när de tänker på eller interagerar med
Tempcon. Korta beslutsvägar, flexibla lösningar, lokal
närvaro och engagemang i lokal utveckling är grundläggande för att vi ska lyckas, där hållbarhet är en viktig del
av vår strategi.

Vision
Tillsammans för en hållbar framtid.

Mission
Vi är specialister på temperaturkontrollerad logistik.
Vi erbjuder kundanpassade, klimateffektiva logistiklösningar för en hållbar framtid.

Position
Vår målposition är att vi ska vara den ledande partnern
inom kyllogistik i Norden och därmed bli det naturliga
förstahandsvalet av logistikpartner för producenter,
grossister och dagligvaruhandeln. Dotterbolagens goda
och långa kundrelationer utgör basen för den fortsatta
utvecklings- och tillväxtresan. Vi vill växa såväl organiskt
som genom strategiska förvärv som kompletterar och
utvecklar det existerande kunderbjudandet.
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2000

Tempcon och dess dotterbolag erbjuder tjänster inom
huvudsakligen tre områden; transport, lager- och terminalverksamhet samt 3PL. Koncernen har vuxit från 600
MSEK till dagens 2 000 MSEK genom förvärv av starka
etablerade aktörer i kombination med organisk tillväxt.
Tempcon ägs till två tredjedelar av Accent Equity och
till en tredjedel av management och tidigare ägare av
dotterbolagen.

MARKNADSANDEL

MSEK OMSÄTTNING
2020

Om koncernen
Tempcon Group bildades 2016 och uppbyggnaden av
koncernen påbörjades 2018. Idag består den av tolv
dotterbolag.

>20 %

Marknadsposition
Tempcon Group är störst i Sverige inom tempererade
transporter med en marknadsandel på över 20 %.
Koncernen är idag rikstäckande främst genom egen
stark närvaro men även via strategiska samarbeten.
Förra året togs de första stegen utanför Sveriges gränser med trafik på de närmaste grannländerna samt
BeNeLux-länderna. Huvudsegmenten är livsmedel
och blommor, samtidigt finns ambitionen att växa
inom läkemedel. Kunderna återfinns främst bland de
största aktörerna inom dagligvaruhandeln och bland
livsmedelsproducenter.

Koncernens målbild
Tempcon Groups övergripande målsättning är att bli
det ledande företaget i Norden inom temperaturkontrollerad logistik. Detta ska vi bli genom att skapa värde
för kunderna via säkra, hållbara och klimateffektiva
logistiklösningar.

Vi lyckas genom att

→

→

→
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erbjuda ett kreativt partnerskap inom temperaturkontrollerad livsmedelslogistik som överträffar
kundernas förväntningar på hållbara och värdeskapande logistiklösningar
möta kundernas totala behov genom att erbjuda det mest kompletta tjänsteutbudet inom
temperaturkontrollerad logistik med strategiskt
placerade kyl- och fryslager, terminaler samt en
väl utvecklad fjärr- och distributionstrafik

→
→
→
→

gå till marknaden med koncerngemensam försäljning och en organisation där dotterbolagens
varumärken samexisterar med koncernens
utnyttja skalfördelar och synergier genom nära
samarbeten mellan dotterbolagen
fortsätta växa med lönsamhet via organisk tillväxt
såväl som via förvärv
bygga en organisation med varumärken som står
för våra värderingar; Engagemang, Trovärdighet,
Tillsammans.

tillsammans med kunderna utveckla digitaliserade tjänster och nyttja nya tekniska innovationer
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Våra värderingar
Engagemang
Vi ska söka lösningar och handla efter sunda värderingar. I varje situation som kan uppstå ska vi visa vårt engagemang och ta eventuella
konsekvenser av våra brister. Vi vet att allt går att förbättra och utveckla
vidare när vi arbetar tillsammans. Vi engagerar varandra därför i beslut
och gör vårt yttersta för att hitta lösningar som innebär en kontinuerlig
förbättring.

Trovärdighet
Vi ska ha ett korrekt och professionellt uppförande i alla situationer,
samt bra och tillförlitliga system med bra rutiner så att våra kunder
till varje pris kan lita på att vi håller det vi lovat. Vi ska se till att ha en
kompetent, välutbildad och engagerad personal. Detta gör vi genom
att kontinuerligt utveckla personalen. I koncernen vet vi att vår framgång är beroende av mångfalden och kompetensen hos våra kunniga
medarbetare.

Tillsammans
Vår företagskultur ska bygga på samarbete, där vi knyter ihop våra
respektive företags och medarbetares olika kunskaper, erfarenheter och
arbetsuppgifter till en stark enhet. Vi ska alltid sträva efter att samarbeta
internt och med kunderna för att tillsammans växa och verka för en
öppenhet gällande förväntningarna på varandra.

6
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Omställningen har gett nya
förutsättningar och behov
När vi summerar året som gått kan vi konstatera att
det varit ett bra år för Tempcon trots stora utmaningar
kopplade till pandemin. Den har påverkat oss volymmässigt såväl positivt som negativt. En mycket snabb
inbromsning av volymerna inom hotell och restaurang
samt stängd gränshandel har påverkat oss negativt.
Samtidigt har ökade volymer inom dagligvaruhandeln
stundtals krävt extremt mycket resurser. I detta har
funnits en stor utmaning i att snabbt anpassa sig och
ställa om verksamheten för att möta de behov som
uppstått. Vi följer samtidigt vår strategiplan och har
under året hälsat tre nya förvärv välkomna till familjen.
Genom dessa har vi etablerat ett starkt fäste i Göteborg
samtidigt som vi kompletterat vårt redan starka

inrikesnät med trafik även på våra grannländer och
BeNeLux-länderna. Vi har också utökat antalet terminaler i landet. Utifrån vår geografiska spridning är vi alltid
nära kunden och kan anpassa vårt erbjudande tillsammans med dem för en hållbar framtid. De koncerngemensamma funktionerna som skapades förra året har
fortsatt att utvecklas och ett exempel på det är den
gemensamma IT-plattform som satts upp. Under året
har vi också certifierat våra verksamheter enligt fyra
ISO-standarder; 9001, 14001, 22000 och 39001. Att på
så kort tid genomföra ett så pass omfattande certifieringsarbete är unikt och visar på att dotterbolagen idag
arbetar tillsammans som ett lag.

Arbetsmiljö

Tillväxt

För att få en dynamisk, flexibel och utvecklande verksamhet är en av de viktigaste faktorerna att attrahera och
behålla de bästa medarbetarna inom alla områden. Från
transportledning och administration till chaufförer och
lagerarbetare. För att lyckas med detta och bli ett föredöme inom branschen vad gäller arbetsmiljön, är det av
yttersta vikt att vi arbetar aktivt för att skapa en fysiskt,
psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för
alla medarbetare. För att tydliggöra vad vi vill och vad vi
står för har vi publicerat en gemensam personalhandbok
för alla anställda. I och med det blir vi mer transparenta
i vårt förhållningssätt kring vad som gäller vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt som socialt och fysiskt. Under
året har vi också intensifierat arbetet kring efterlevnaden
av regelverket för kör- och vilotider. Genom att avsätta
resurser för detta på koncernnivå visar vi på vikten av
att prioritera dessa frågor. Vi bidrar också med kunskap
och resurser lokalt för att lyfta arbetet. Vår målsättning
att se arbetsmiljölagstiftningen som en lägstanivå för vårt
arbete kvarstår och vi kommer intensifiera arbetet kring vår
arbetsmiljö kommande år.

Trots de stora utmaningar vi ställts inför under pandemiåret har vi lyckats med att utveckla våra verksamheter
samtidigt som vi har förbättrat lönsamheten. En sådan
utveckling ligger det mycket hårt arbete bakom och jag är
tacksam över att vi inom Tempconfamiljen har så många
kreativa medarbetare som aldrig sitter stilla utan agerar
snabbt och resolut för att ställa om och anpassa verksamheten. Medarbetare som fokuserar på lösningar istället för
problem och som har möjliggjort en fortsatt utveckling av
vår verksamhet ett år som detta. Vi har under året också
tecknat flera nya stora kundavtal vilket bidragit till en fortsatt tillväxt. Vi har även skapat en generell lönsamhetsförbättring genom ett strukturerat arbetssätt både lokalt och
övergripande genom bland annat bättre uppföljning av våra
ekonomiska nyckeltal. Vi ska fortsätta vår tillväxtresa och
skapa värde för kunderna genom att använda koncernens
gemensamma resurser tillsammans med dotterbolagens
närhet och driv.

Hållbarhet
I slutet av året nådde vi en av våra målsättningar genom
att erbjuda marknaden en av Sveriges första CO2-positiva
terminalverksamheter. Det här är ett stort steg i arbetet
med att minska vår klimatpåverkan. Vi ska bli helt fossilfria
senast 2030 men vissa av våra kunder ställer det kravet
på oss redan från och med 2025. Vi erbjuder redan idag
fossilfria transporter men i framtiden kommer det gälla
hela vår fordonsflotta. Nästa steg i denna utveckling är att
bli CO2-neutrala. Något vi också ska erbjuda våra kunder
under 2021. Utifrån vår målsättning att vi ska utveckla,
erbjuda och genomföra transporter och logistikuppdrag
med minsta möjliga miljöpåverkan och att vi ska bedriva
vår verksamhet så att negativ miljöpåverkan begränsas
så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart, har
vi under året investerat närmare 70 miljoner kronor i nya
fordon. Nya fordon, varav flera anpassade för flytande gas,
med betydligt mindre miljöpåverkan. Vi har också driftsatt
en av Sveriges första 100-procentiga ellastbilar. Ett fordon
som går i daglig trafik i Helsingborg och kommer göra över
1500 transporter per år. Något som kraftigt minskar vår
miljöpåverkan. Genom certifieringen av vårt ledningssystem och vår minskade miljöpåverkan har vi under året ökat
vår trovärdighet på marknaden.

"Vi ska fortsätta vår tillväxtresa och
skapa värde för kunderna"
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Framtid
Under nästa år kommer vi få räkna med en fortsatt påverkan av Corona. Det kommer hela tiden nya besked som vi
måste förhålla oss till och det är svårt att ha någon uppfattning om hur länge vi kommer påverkas. Jag tror vi kommer se ett förändrat beteende över tid som en konsekvens
av pandemin. Jag tror inte på en återgång till ett tidigare
normalt liv utan vi får ett nytt normalläge. Övergripande
ska vi dock följa vår strategiplan och fortsätta utveckla våra
verksamheter. Vi ska växa med nya förvärv som passar
in i Tempconfamiljen. Vi planerar också för en fortsatt
organisk tillväxt genom att etablera en ny gemensam
säljorganisation för att öka vår bearbetning av marknaden.
Vi ska också fortsätta arbetet med att erbjuda fossilfria
transporter genom att skaffa oss kunskap om ny teknik
och vad som är mest hållbart i längden samt besitta den
ekonomiska förmågan att kunna investera i densamma. En
förmåga som vi bygger upp genom en långsiktigt lönsam
verksamhet. Det är stora utmaningar men med engagemang och trovärdighet kommer vi tillsammans att lyckas.
Tillsammans för en hållbar framtid!!

Christian Hallberg
Koncernchef
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Arbetsmiljö och säkerhet
En säker och hälsosam arbetsmiljö är en viktig strategisk
fråga för Tempcon. Målsättningen med arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och
utvecklande arbetsplats för koncernen och dotterbolagens alla medarbetare, där riskerna för arbetsskador och
arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.
Effektiviseringar och ändringar i verksamheten ska
aldrig innebära att arbetsmiljön åsidosätts. Tempcon
och de som är anställda i koncernens dotterbolag, ska
i samverkan löpande utvärdera koncernens insatser
inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga
förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Detta gör
vi genom att ständigt bedöma och åtgärda risker som
påverkar koncernen och dotterbolagen, våra anställda,
vår arbetsmiljö samt övriga intressenter, samt genom att
engagera och låta all personal tillsammans arbeta för
ständiga förbättringar

Arbetets krav ska så långt det är möjligt anpassas till
människans förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt avseende. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön
ger positiva effekter för såväl den enskilde som för
Tempconkoncernen.
Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att
åstadkomma en långsiktig effektiv verksamhet som
samtidigt innebär en god fysisk och psykisk hälsa samt
trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga anställda
och som förhindrar att olycksfall uppstår.
Tempcon ska i sin verksamhet ha starkt fokus på trafiksäkerhet. Vi ska medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget
och samhället. Våra medarbetare och av oss anlitade
underleverantörer ska uppträda föredömligt i trafiken,
följa lagar och regler avseende hastighetsbestämmelser,
övrigt trafikbeteende, fordonets säkerhetsstatus samtidigt
som vi har nolltolerans mot alkohol och droger.

Inom Tempcon Group innebär
jämställhetsarbetet att:

→

Jämställdhetspolicy
Tempcon ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete
som ska genomsyra hela koncernen. Jämställdhet
ska ingå som en naturlig del av det dagliga arbetet.
Tempcons jämställdhetsarbete innebär att kvinnor
och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter. Tempcon ska sträva efter att kvinnor
och män behandlas lika och sträva efter en jämn
fördelning av kvinnor och män på alla avdelningar,
funktioner och nivåer. I jämställdhetsarbetet ska
vi också verka för lika möjligheter, rättigheter och
skyldigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder. Tempcon ska vara en förebild som
arbetsplats och affärspartner i jämställdhetsfrågor.
Det är företagsledningens ansvar att det bedrivs ett
målinriktat jämställdhetsarbete i koncernen. Varje
chef ansvarar för att bevaka och se till att jämställdhetsarbetet är pågående i det dagliga arbetet. Chefer
har även ansvar för att dokumentera vilka aktiva
åtgärder som genomförs.

Alla i Tempconkoncernen har ett gemensamt ansvar för att skapa en jämställd
arbetsplats.
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→
→

→
→
→
→
→
→
→

→

Tempcon ska aktivt arbeta för en jämn
könsfördelning i hela koncernen.
Skillnader mellan kvinnor och män som
enbart kan förklaras med kön ska åtgärdas.
Skillnad som enbart grundas på etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell
läggning eller ålder ska åtgärdas.
Arbetsförhållanden, arbetsplatser och arbetsorganisation ska organiseras så att den
lämpar sig för alla medarbetare.
Både kvinnor och män ska kunna förena
arbete med föräldraskap.
Kvinnor och män ska ha lika lön för lik
värdigt arbete.
Kvinnor och mäns synsätt, erfarenheter
och kompetens ska värderas lika.
Alla ska ha samma möjligheter till anställning, utbildning och befordran.
Samtliga koncernbolag ska dokumentera
alla åtgärder de tar mot diskriminering.
Varje koncernbolag ska årligen göra en
lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda
och förhindra osakliga skillnader i lön och
andra anställningsvillkor mellan kvinnor
och män.
Ingen medarbetare ska utsättas för sexuella
trakasserier eller bli trakasserad för att en
anmälan om könsdiskriminering har gjorts.
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Uppförandekod
i korthet

Trafiksäkerhet
Våra transporter ska alltid genomföras på ett trafiksäkert
och tillförlitligt sätt och vår strävan är att till 100 % undvika olyckor. Vi ska arbeta med förebyggande trafiksäkerhetsarbete för att skapa trovärdighet och samförstånd
hos medarbetare, kunder och allmänhet.

Riktlinjer
Vi ska arbeta med riktlinjer och rutiner som säkerställer
trafiksäkerheten och bland annat ha egenkontroll för

•
•
•
•
•

hastigheter
alkohol och droger
kör- och vilotider för interna chaufförer
bältesanvändning
använda handsfree vid telefonsamtal.

Vi ska också arbeta med ständiga förbättringar, kontinuerlig tillsyn och service av våra fordon och med kravställningar utifrån trafiksäkerhet vid anskaffande av nya
fordon.
Alla anställda ska alltid ta största möjliga hänsyn till
övriga trafikanter, föregå med gott exempel och anpassa
hastigheten till rådande trafik- och vägsituation.

Vi ska

→
→

Tillsammans skapar vi ökat värde för kunden genom
säkra, klimatsmarta logistiklösningar för en hållbar
framtid. För att uppnå detta är det viktigt att vi arbetar
aktivt med god affärsetik baserad på en gemensam
värdegrund och en uppsättning etiska regler. Temp
con Group ställer krav på såväl medarbetare och
affärspartners att verksamhetens policy, värderingar
och etiska regler efterlevs.

→
→

Vi uppför oss korrekt och professionellt i
alla situationer.

→

Vi har nolltolerans mot diskriminering.

→

→
→

alkolås

Vi accepterar ingen form av mutor, utpressning eller korruption.

Vi verkar för mångfald och lika möjligheter.

→

vid upphandling av transporttjänster beakta i hur hög grad följande säkerhetsutrustning finns i åkarens flotta.

Vi följer lagar, regler och god sed.

→

→

säkerställa att 100 % av chaufförerna
använder bilbälte i alla situationer

Följande utrustning ska finnas i så
nära 100 % (minst 90 %) som möjligt av åkarens flotta:

→
→
→
→
→
→

→

Vi har en arbetsplats präglad av respekt
och lyhördhet.
Vi arbetar för en säker och hälsosam
arbetsmiljö.
Våra ledare och medarbetare ska föregå
med gott exempel.
Vi ska bedriva verksamhet så att negativ
miljöpåverkan begränsas så långt det
är möjligt.
Vi uppträder som goda
ambassadörer för koncernen.

bältespåminnare
brandsläckare
brandfilt
förstahjälpenkit
skyddsväst i reflekterande material.

Antikorruption
Tempcon Groups definition av korruption är missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig
vinning. Korruption innefattar bland annat tagande och
givande av muta.

Omfattning
Tempcons medarbetare, även sekunderade, samt för
konsulter och all verksamhet som finansieras genom
Tempcon eller koncernens dotterbolag.
Alla medarbetare ska vara medvetna om att Sverige
har gjort åtaganden att motverka korruption enligt
internationella konventioner, exempelvis genom FN:s
konvention mot korruption. Varje ansvarig (chef) medarbetare är skyldig att informera externa aktörer, till exempel samarbetsaktörer och konsulter, om denna policy.

12

Korruptionsrisker ska beaktas på samtliga nivåer inom
Tempcon Group. Genom riskanalyser, bland annat i
rekryterings-, strategi-, planerings-, och uppföljningsprocesser. Korruption upptäcks vanligen när någon reagerar på varningssignaler. Dessa signaler är ofta subtila
och svårtolkade varför det är viktigt att de utreds av fler
än en person.

Rapportering
Den medarbetare som har misstankar om korruption är
skyldig att rapportera detta till närmaste chef, alternativt
till annan chef som medarbetaren känner förtroende för.
Den som tar emot informationen ska i samråd med VD,
Kvalitets- och Miljöchefen samt HR-chefen besluta om
åtgärder.

13
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Vår miljöpolicy
Vi ska utveckla, erbjuda och genomföra transporter med
minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska bedriva företagets
verksamhet så att negativ miljöpåverkan, så långt det är
praktiskt och ekonomiskt försvarbart, begränsas och att
en totalt sett god resurshållning, inklusive kretsloppstänkande, iakttas i verksamheten.
Vi ska uppfylla eller överträffa lagkrav och andras krav
som verksamheten berörs av. Vi ska aktivt arbeta med att
öka kunskapen kring miljöfrågor hos våra anställda. Vi ska
tillämpa en inköpsplan som eftersträvar minimal miljöpåverkan avseende fordon, motorer, bränsle och kemikalier.

14

Samarbeten i miljöfrågor ska ske med leverantörer såväl
som med kunder och vara en viktig faktor vid upphandlingar. Vi ska upprätthålla ett miljöledningssystem som
eftersträvar effektivitet och ständiga förbättringar ur
såväl miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv.
Alla anställda ska arbeta förebyggande så att miljöpåverkan minimeras. Vår körplanering ska göras på ett sätt
som tillåter ett miljövänligt körsätt. Vi ska ha ett sådant
kunnande och agerande på miljöområdet att Tempcon
Group ligger i framkant inom sin bransch.
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Ellastbilarna redan
en etablerad del av
transportbranschen
För oss på Tempcon Group är det en självklarhet att
erbjuda våra kunder säkra, hållbara och klimateffektiva
logistiklösningar och genom det skapa ett ökat värde.
Samtidigt är vi måna om att ligga i framkant vad gäller nyttjandet av ny, innovativ teknik för att ytterligare
minska vårt klimatavtryck. Som en del i vårt långsiktiga
hållbarhetsarbete har vi under 2020 tagit ett stort antal
gasbilar i bruk men också Sveriges första tunga ellastbil i daglig drift. Att kunna erbjuda en helt elektrifierad
transportlösning känns som ett naturligt steg för oss mot
framtiden.
Tommy Nordbergh åkeri var först med att beställa denna
fordonsmodell av Volvo och lastbilen är den första serietillverkade ellastbilen i Europa för tung distribution. Den
kommer gå dagligen med 150 pallar kaffe mellan Zoegas
kafferosteri i Helsingborg och PostNords lager i Ättekulla.
Sträckan är ungefär tio kilometer enkel väg och ellastbilen
kommer göra åtta till nio rundsvängar varje dag. Totalt
körs cirka 1 500 turer per år mellan rosteriet och lagret.
Den nya transportlösningen innebär således en kraftigt
minskad miljöpåverkan men med ellastbilen minskar inte
bara avgasutsläppen utan även bullret sänks till en mycket
låg nivå.

Europas första serietillverkade ellastbil för tung distibution.

1500
TURER PER ÅR MELLAN
KAFFEROSTERIET OCH
POSTNORDS LAGER
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150
PALLAR KAFFE
PER DAG

Ökningen av lätta, eldrivna transportfordon har varit
enormt kraftig under de senaste åren och nu har även
utvecklingen av de tunga ellastbilarna tagit ordentlig fart.
Intresset för ellastbilar har ökat i takt med att räckvidderna
har ökat. Dessa börjar nu komma upp emot 300 km på
en laddning. De flesta ellastbilar som kommer produceras
byggs för lokala och regionala transporter med tågvikter
upp mot 44 ton. Ellastbilarna kommer vara en viktig del
för transportbranschen att nå de ambitiösa hållbarhetsmål
som är satta genom bland annat Parisavtalet. Ska man
kunna ta ytterligare steg för att nyttjandet av elfordon ska
öka och även få ett genomslag på fjärrtransporterna behöver dock batterikapaciteten och laddningsmöjligheterna
utvecklas än mer. Samtidigt är tillverkarna övertygade om
att eldrivna fordon för krävande och tunga fjärrtransporter
kommer lanseras under det här decenniet.
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Ekonomiskt
Ekologiskt

Väsentlighetsanalys och riskbedömning

Intressentperspektivet

Kundnöjdhet

CO2

Socialt

Kvalitet

Energiförbrukning

Kommunikation

Nöjda
medarbetare

COVID-19

Återvinning

Bra arbetsgemenskap
Digitalisering
Drivmedel

Bemanning
Kompetensförsörjning

Väsentlighetsanalysen gjordes för att rangordna hållbarhetsaspekterna och identifiera de som är viktigast för
oss. I väsentlighetsanalysen kombinerades intressenterna
med en bedömning av hur respektive aspekt påverkar
Tempcons verksamhet och samhället. Bedömningen
gjordes med ledningssystemets intressentkravsanalys som
grund. Resultatet av väsentlighetsanalysen presenteras i
diagrammet på nästa sida. De aspekter som identifierades som viktigast ligger till grund för fokusområden inom
hållbarhetsarbetet.

Möjlighet
En högst prioriterad fråga och en stor möjlighet för
Tempcon är att utveckla vårt kunderbjudande utifrån
den bredd och kompetens som finns inom koncernen.
Genom koncernövergripande projekt ska vi stärka vårt
erbjudande till marknaden utifrån för oss och kunderna
prioriterade områden som exempelvis miljön. Som stöd
för arbetet finns de gemensamma stödfunktionerna och
IT-lösningarna som utvecklats under det senaste året.
Tempcons höga miljöprofil är en viktig och betydelsefull möjlighet för koncernen och ska fortsätta utvecklas
med nyttjandet av bland annat gasfordon, ellastbilar,
miljövänliga köldmedium och inte minst egen fossilfri
energiproduktion där så är möjligt. Miljöfrågorna är högt
prioriterade både hos oss själva och hos våra kunder.

Risk
Coronapandemin som kraftigt påverkat så många branscher under 2020 kommer även under 2021 fortsätta
skapa oro och osäkerhet för många. När vi kommer se
ett slut på pandemin och när vi kan återgå till någon
form av normaltillstånd igen är högst osäkert. De minst
sagt ojämna flödesvariationerna orsakade av pandemin
förstärks under visa perioder med de mer traditionella
säsongsvariationerna som alltid är en riskfaktor för vår
verksamhet.

Påverkan

En av de viktigaste faktorerna för att få en dynamisk,
flexibel och utvecklande verksamhet är att attrahera och
behålla de bästa medarbetarna inom alla områden. Då
vi som en personalintensiv verksamhet är starkt beroende av att såväl rekrytera som bibehålla kompetent
personal är det också en riskfaktor att tappa kompetenta
medarbetare. Detta gäller såväl på kollektivsidan som på
tjänstemannasidan.
Idag finns det en ny konkurrenssituation på marknaden
där nya aktörer etablerar sig genom bland annat förvärv.
Det här är som alltid en risk som vi måste förhålla oss
till genom egen stark tillväxt och utvecklande av såväl de
tjänster vi erbjuder som servicen. För att fortsatt erbjuda
ett trovärdigt tjänsteutbud måste vi också minimera våra
kvalitetsavvikelser. Detta kan annars riskera att bidra till
att vi tappar andelar på marknaden.
Något som också kan komma att påverka bolagen inom
koncernen negativt är bristande pallhantering vilket kan
få stora ekonomiska följder. Vi hanterar våra risker i
ledningssystemet.

Risker

3

3

5
4

6
1

10

1

COVID-19

2

Kompetensförsörjning

3

Säsongsvariationer

4

Konkurrenter som förvärvar

5

Tompallshantering

6

Kvalitetsavvikelser

5

2
Sannolikhet

Tempcon Groups intressenter är alla som i väsentlig grad
kan påverka eller påverkas av vår verksamhet. Vi har
utfört analysen ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt
perspektiv med inriktning mot intressenter som ägare,
kunder, medarbetare, leverantörer, myndigheter och
samhället i stort.

Möjligheter
1

4
6

2

1

Utveckla kunderbjudandet

2

Gemensamma IT-lösningar

3

Egen fossilfri energiproduktion

4

Gemensamma stödfunktioner

5

Koncernövergripande projekt

6

Hög miljöprofil

10

Ny teknik

Påverkan
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Globala mål
Vi arbetar med de
globala målen mot en
bättre värld 2030.

Fokusområden
Kvalitet
Ökad kundnöjdhet genom
relevant och målgrupps
anpassad kommunikation
samt branschens vassaste
ledningssystem.

Kvaliteten i vår verksamhet ska vara
sådan att vi är det självklara valet
när fraktköpare väljer transportör
och logistikpartner genom engagerad, kompetent och välutbildad personal i kombination med en modern
fordonsflotta.
Kundernas gods ska hanteras enligt
de instruktioner vi får samtidigt som
vi följer de regler och förordningar
som myndigheterna utfärdar. Vi ska
anstränga oss till det yttersta för att
tillhandahålla en tjänst som överträffar kundens förväntan. För att lyckas
är det centralt att vi också håller en
så hög servicegrad som det bara är
möjligt. Våra insatser ska styras av
kundernas önskemål, vad som är
ekonomiskt rimligt, säkerhetsmässigt lämpligt och tekniskt möjligt.
Det är samtliga medarbetares
uppgift att, i syfte att positionera
Tempcon som en ledande affärspartner inom temperaturreglerad

Affärsetik
En sund och långsiktig
finansiell utveckling med
högsta etiska, moraliska
och rättsliga krav.
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Inom koncernen är korruptionen
noll och ska så fortsätta vara.
För att säkerställa detta har vi satt
upp gemensamma riktlinjer i form av

logistik, arbeta med ständiga förbättringar i vårt kvalitetsarbete. Såväl
koncernen som tio av de tolv dotterbolagen är certifierade mot ledningssystem för kvalitet (ISO 9001),
miljö (ISO 14001), trafiksäkerhet (ISO
39001) och livsmedelssäkerhet (ISO
22000). Vi arbetar även enligt principerna i ISO 26000 (Socialt ansvar).

Miljö
Minskad miljöpåverkan genom reducerade
CO2-utsläpp och energieffektiva terminaler.

Kundnöjdhetsundersökningar
genomförs löpande under året och
dessa ligger sedan till grund för
vårt fortsatta utvecklingsarbete med
ständiga förbättringar i verksamheten. Vi går också framåt vad gäller
vår kommunikation såväl internt
som externt. Hemsidan uppdateras löpande och nya hemsidor för
dotterbolagen har lanserats. En
YouTube-kanal är skapad samtidigt
som har vi ett etablerat och kontinuerligt nyhetsflöde i våra sociala
kanaler.

Code of conduct, verksamhetspolicys och en personalhandbok som
implementerats i hela koncernen

Tempcon Group arbetar för att nå
klimatmålet 2030 som säger att
växthusgasutsläppen från Sveriges
inrikestransporter ska minska med
70 procent mellan 2010 och 2030.
För att nå målet arbetar vi och våra
dotterbolag mot att uppnå en fossilfri fordonsflotta samt att effektivisera
transporterna och chaufförernas
körsätt.
Vi ska utveckla, erbjuda och genomföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska bedriva
koncernens och dotterbolagens
verksamheter så att negativ miljöpåverkan, så långt det är praktiskt och
ekonomiskt försvarbart, begränsas
och att en totalt sett god resurshållning iakttas i verksamheterna. Detta
inkluderat även kretsloppstänkande.
Vi kör idag på en stor del med mer
miljövänliga drivmedel som gas,
HVO och RME. Flertalet gasbilar
har införskaffats under föregående

Medarbetare
Tempcon Group ska vara
en attraktiv arbetsgivare
med kompetent och kvalificerad personal genom
bra arbetsvillkor och
unika lösningar för våra
medarbetare.

En säker och hälsosam arbetsmiljö
är en viktig strategisk fråga för hela
koncernen.
Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt
och socialt sund och utvecklande
arbetsplats för alla medarbetare, där
riskerna för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Varje fall
av arbetsrelaterad ohälsa ser vi som
ett misslyckande.

år och även Sveriges första tunga
ellastbil som går i daglig drift. Det
planeras för ytterligare investeringar
i gas och el framöver.
Däck, wellpapp, plast och metall
skrot är några av de fraktioner
vi återvinner idag men vår ambition är att öka dessa kommande
verksamhetsår.
Flera anläggningar med solpaneler är på gång på våra terminaler
efter den lyckade etableringen i
Helsingborg. Detta för att ytterligare
sänka vår energiförbrukning.
Vi anpassar våra köldmedium i
våra lager och terminaler för att
minska vår energiförbrukning och
miljöpåverkan.
Vi följer kontinuerligt upp och mäter
våra utsläpp för att veta var vi får
störst effekt för att snabbare minska
våra växthusgasutsläpp.

Utifrån ett professionellare tillvägagångssätt har frågor kring medarbetare och arbetsmiljö fortsatt
att utvecklas under året. Ett projekt
kring employer branding har initierats och en omfattande personalenkät till samtliga anställda är planerad
till början av 2021.
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Nya bilar ger mindre utsläpp
Miljö- och hållbarhetsfrågorna kommer högt upp på
Tempcon Groups dagordning. Vi strävar hela tiden efter
att optimera vår verksamhet för att den ska ha minsta
möjliga miljöpåverkan. Ett steg i detta är att kontinuerligt
byta ut vår fordonsflotta och ligga i framkant vad gäller
ny teknik.
Under det senaste året har dotterbolagen inom Tempcon
investerat i nya fordon för över 70 miljoner kronor.
Mycket fjärrbilar men också en och annan distributionsbil. Det innebär att vi har bytt ut knappt 15 % av hela vår
fordonsflotta. Skillnaderna mellan dotterbolagen vad
gäller årlig körsträcka är stor men ett koncerngenomsnitt
ger att vi kör cirka 14 000 mil om året per fordon. Vi kan
också räkna med att bränsleförbrukningen för ett nytt
fordon är 0,2 – 0,4 liter lägre per mil än på de fordon
som är utbytta enligt tillverkarnas data.

Om vi antar att snittminskningen vad gäller bränsle
förbrukningen är 0,3 liter och använder oss av
Miljöfordon.sesmodell för att beräkna koldioxid
utsläppen har vi på Tempcon, bara genom att investera
i nya fordon, minskat våra utsläpp under ett år med
nästan 575 ton CO2. Förmodligen mer då flera av de nya
fordonen dessutom är gasbilar.
För att transportbranschen och vi på Tempcon ska nå
klimatmålen 2030 krävs fortsatt stora investeringar i nya
fordon, ny teknik och nytt tänkande kring hur vi löser
våra logistiska utmaningar. Det här är en utmaning som
vi med stort engagemang tar oss an tillsammans med
våra kunder.

Vi har branschens vassaste ledningssystem
Under sommaren 2019 påbörjades resan mot att få
branschens vassaste ledningssystem. Ett intensivt och
långsiktigt arbete för att kunna certifiera bolagen enligt
fyra standarder. ISO 9001, kvalitet; ISO 14001, miljö; ISO
22000, livsmedelssäkerhet samt ISO 39001, trafiksäkerhet. Arbetet avslutades i början av sommaren och resulterade i att vi nu har en godkänd revision och har fått
våra certifikat. Det är många medarbetare runt om i landet som har lagt otaliga arbetstimmar för att föra arbetet
i hamn. Koncernens ledningssystem omfattar även ISO
26000 som är en internationell vägledande standard för
socialt ansvarstagande, men då den är vägledande kan
man i dagsläget inte certifiera sig mot den.
Flera av dotterbolagen har sedan tidigare haft en eller
flera certifieringar men nu är koncernen och tio av de
tolv dotterbolagen certifierade enligt ovan. De senaste
tillskotten kommer involveras i ledningssystemet snarast
framöver. För oss på Tempcon har det varit ett naturligt
och självklart steg att göra detta då kraven på certifiering
finns från många kunder samtidigt som det signalerar en
trovärdighet i erbjudandet vi har till marknaden.
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Det var Svensk Certifiering Norden AB som genomförde
revisionen av ett så kallat Multisite-certifikat. När man
gör en sådan revision använder man sig av en formel för
hur många dagar revisionen ska pågå och hur många
siter som ska besökas. Under en treårsperiod ska
samtliga siter fått besök samtidigt som huvudkontoret
besöks varje år. Vart tredje år är det också dags för
omcertifiering då alla delar i ledningssystemet gås igenom igen. Att certifiera sig för fyra standarder samtidigt
i en så snabb takt som vi nu gjort är en rejäl utmaning
enligt Svensk Certifiering. De har aldrig varit med om
det tidigare men man säger att koncernen har klarat det
bra och revisionen fungerade utmärkt. Koncernen har
optimerat dokumentationen på ett genomtänkt sätt och
engagemanget hos ledningen är stort.
Vad som är viktigt att komma ihåg är att ett ledningssystem
ska leda till affärsnytta. Det ska hjälpa ledningen att bättre
styra och följa upp sin verksamhet. Det är också viktigt
att ledningssystemet blir en integrerad del i den dagliga
verksamheten samtidigt som man ska arbeta med ständiga
förbättringar. Ett ledningssystem är alltid under utveckling.
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Tempcon Group stöttar
barncancerforskningen

900

Varje dag får ett barn i Sverige cancer och varje vecka
förlorar ett barn kampen för livet. Det finns än idag ingen
medicinsk förklaring till varför. Cancer är fortfarande
den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn i åldern
1–14 år. Därför behövs bidrag till forskning, fler som
engagerar sig på olika sätt och inte minst en ökad uppmärksamhet och kännedom om sjukdomen.

MSEK OMSÄTTNING
2020

1,5

Fortfarande först i ledet
gällande alternativa bränslen

Tempcon Group har tillsammans med flera av dotterbolagen därför valt att stödja Team Rynkeby. Vi gör det för
att bidra till att barncancerforskningen går framåt samtidigt som vi är övertygade om att målet med att utrota
barncancer är värt all möda.

Året som gått har varit ett turbulent
år. Skickar man hem skolelever
samtidigt som hotell och restauranger i praktiken stänger igen så
får det naturligtvis konsekvenser
för HORECA:n som kraftigt minskat. Samtidigt har vi sett en ökning
av transporterna för dagligvaruhandeln så totalt sett har året trots
allt gett en omsättningsökning med
närmare 50 miljoner till cirka 900
miljoner. För att hantera de snabba
och dramatiska svängningarna som
varit under året har personalen
ställt upp på ett grymt imponerande
sätt och löst såväl leveranser,
kapacitet som personal. För det
handlar inte bara om att lösa uppgiften, man måste även fortsätta
lösa den med kvalitet.

2020 samlade alla lag inom Team Rynkeby in 90 557 413
kronor. Det motsvarar 181 115 forskartimmar eller 91 års
forskning. Idag överlever 85 % av de barn som insjuknar,
men så länge den siffran inte är 100 % måste vi fortsätta
kämpa. Varje bidrag gör skillnad.
Team Rynkeby grundades 2002 i Danmark och består
idag av 2 150 motionscyklister och 550 medhjälpare
fördelat på 57 lokala lag från Danmark, Sverige, Finland,
Norge, Färöarna, Island, Tyskland och Schweiz. Varje
år cyklar de svenska lagen de 120 milen ner till Paris för
att skapa uppmärksamhet kring frågan. Där sammanstrålar man med lagen från övriga länder. Tyvärr satte
Coronapandemin stopp för Paris i år men man ställde
inte in, man ställde om. Det blev istället en sex dagars
cykling i Sverige med målgång i Helsingborg.

Arbetsmiljö

2020 samlade alla lag inom Team Rynkeby
in 90 557 413 kronor. Det motsvarar 181 115
forskartimmar eller 91 års forskning.

10%

Mycket energi har
KVINNLIGA
lagts på att skapa
CHAUFFÖRER
förutsättningar för
personalen att följa
Folkhälsomyndighetens riktlinjer där
så varit möjligt. Omställningen har
varit stor för alla i den föränderliga
värld 2020 varit. De besök vi gjort
tidigare på mässor och event för att
marknadsföra oss har naturligtvis
fått ställas in i år och vi har istället
ökat vår närvaro på sociala medier
med syfte att skapa intresse för oss
som arbetsgivare. Vår satsning på
att få fler kvinnliga chaufförer har

fortsatt och andelen är idag över 10 %.
Vi ser också att spontanansökningarna har blivit fler och kvaliteten på
de som söker är också högre. Något
som vi tolkar som att bristen på bra
chaufförer inte är lika stor nu som
tidigare även om den fortfarande är
påtaglig.

Hållbarhet
Tommy Nordbergh åkeri har ända
sedan starten varit först i ledet vad
gäller alternativa bränslen och ska
så fortsätta vara. Under året startade
vi upp trafik med Sveriges första
100-procentiga elbil och därutöver
har vi tagit nio fordon för LBG,
flytande gas, i drift. Utvecklingen
av nya drivmedel går fort men det
kommer dröja ytterligare några år
innan vi får se den första vätgasbilen
i daglig drift. För att nå målsättning
en om en fossilfri fordonsflotta i en
inte allt för avlägsen framtid samarbetar vi tätt med våra leverantörer
för att även fortsatt ligga i framkant.

KG CO2/MIL

12

NOx MG/KM

av marknaden såväl lokalt som
nationellt. Vi får dock inte glömma
bort vikten av att behålla befintliga
kunder samtidigt som vi söker nya
kontrakt.

Framtid
Framtiden för oss och Tempcon
Group ser ljus ut. Vi ser ett antal nya
stora affärer som startas upp tidigt
2021 och som kommer engagera
flera av koncernbolagen och mer är
på gång. Vi kommer också stärka
upp säljgruppen med två heltidsanställda säljare så vi på ett ännu
bättre sätt kan bearbeta marknaden.
För att nå framgång måste vi hela
tiden vara aktiva och se till att vi
har rätt resurser. Vi ser också en
ny konkurrenssituation på marknaden där tidigare några få, stora
aktörer idag samsas med nya, pigga
uppstickare. Den matchen ska vi ta
tillsammans med våra systerbolag.

Tillväxt
Trots ett år präglat av pandemin
har tillväxten varit god. Den har
i stort sett hanterats med befintliga resurser, något som stärker
årets resultat. Vi har under året
också sjösatt en koncerngemensam säljorganisation som är under
ständig utveckling och som bidrar
till en dynamisk bearbetning

Jonas Råstedt VD
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253 000
Ett annorlunda år som
avslutas CO2-positivt
Året som gått kan kort sammanfattas som att det varit ett konstigt år.
När volymerna till HORECA började
gå ner i april ökade samtidigt volymerna till dagligvaruhandeln då folk
började laga mer mat hemma. Under
sommaren började sedan HORECA
att återhämta sig för att vara uppe
på nästan normala nivåer i oktober.
Sedan tvärnitade det igen i november till nivåer långt under vårens.
I ett sådant här scenario är man
som företagare väldigt glad över att
man står på flera ben. Den osäkra
marknaden under året har trots allt
resulterat i ett år som är det bästa i
Klimat-Transports historia vad gäller
omsättning och resultat. Något vi
kunnat uppnå genom att nästan
dagligen följa upp och hantera de
utmaningar pandemin inneburit.

Arbetsmiljö
Att ge våra medarbetare de bästa
förutsättningarna vi kan för att utföra
sina arbetsuppgifter har alltid varit av
stor vikt för oss. Utan vår personal
är vi ingenting. Vi tror på frihet under
ansvar som tillsammans med rätt
arbetsverktyg och delaktighet lägger
grunden för att bli den bästa arbetsgivaren. Vi har under året sett över
våra arbetsplatser och utökat vårt
gym. Mycket tid har också gått åt till
att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för såväl kontors- som terminalpersonal med tanke på pandemin.

100%

KWH EGENPRODUCERAD
ENERGI

EL FRÅN FÖRNYBARA
ENERGIKÄLLOR

Hållbarhet

Framtid

Precis som med arbetet kring
arbetsmiljön är frågor kopplade till
miljö och hållbarhet viktiga för oss.
Efter många års förberedelser där vi
tagit steg för steg med olika åtgärder, som exempelvis vår solpanels
anläggning, kunde vi i slutet av året
gå ut med att vår terminalverksamhet är CO2-positiv. Det sista steget
för att uppnå detta var ett samarbete
med Forest Solution för att binda
den sista mängden CO2 för att nå
vårt mål. Arbetet med dessa frågor
är ständigt pågående och nästa steg
för oss är nu att ha en dialog med
våra åkerier kring en ökad användning av fossilfria lösningar samtidigt
som vi vill erbjuda våra kunder CO2neutrala transporter.

Vår framtid ser väldigt positiv ut och
vi ser behov av en fortsatt expansion. Vi har långt framskridna planer
på att utöka vår kapacitet i anslutning till vår nuvarande anläggning
med 5 000 m2. Vi ser också goda
möjligheter i att utveckla verksamheten till ännu fler ben att stå på där
exempelvis läkemedel och tullager
är två intressanta områden. Även de
så kallade last mile-transporternas
ökning ser vi som en möjlighet för
framtiden. Redan i februari 2021
startar vi upp ett nytt kunduppdrag
och målsättningen är tydlig, vi ska
fortsätta växa och utvecklas tillsammans med våra kunder.

Tillväxt

VÅR TERMINAL
DRIVS PÅ

Trots det minst sagt turbulenta året
som gått har vi ökat vår omsättning
med närmare 25 % till cirka 200
miljoner. Detta är en ökning vi gjort
på såväl befintliga som nya kunder.
För att fortsätta den starka tillväxt
vi haft under de senaste åren ser
vi det som en framgångsfaktor att
vi får behålla den personalgrupp vi
har idag. Genom deras kunskap och
engagemang säkerställer vi en fortsatt positiv utveckling av bolaget.

Mats Söderström VD
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CO2-positiv terminalverksamhet
Ett stort och viktigt steg för Tempcon Groups långsiktiga
hållbarhetsarbete togs under året när Klimat-Transports
lager- och terminalbyggnad i Helsingborg blev CO2positiv. Det sista steget för att bli CO2-positiva var enkelt
men vägen dit har varit lång. Resan påbörjades redan
2015 då arbetet med att miljöcertifiera verksamheten
inleddes. I samband med det arbetet lade man upp en
medveten strategi för att i en inte allt för avlägsen framtid
bli CO2-positiva. Några viktiga steg på vägen har varit:
2017, all belysning byts till LED på den ca 7 000 m2
stora terminalen. Samtidigt tecknar man avtal om EPDcertifierad el som kommer från 100 % vattenkraft.
2018, alla tjänstebilar byts ut till 100 % elektriska fordon.
2019, bolaget investerar i en av Helsingborgs största
solpanelsparker som placeras på terminalens tak.
Anläggningen täcker en yta av 3 000 m2 och levererar
mer än 245 000 KWh per år.
2020, Klimat-Transports terminal i Helsingborg är nu väldigt nära att vara CO2-neutral, men för att nå hela vägen
fram till att bli CO2-positiv inleder man ett samarbete med
The Forest Solution för att binda den sista mängden CO2
för att nå sitt mål.
28

Forest Solution är ett svenskt bolag som arbetar med att
öka tillväxten på svensk skog för att binda koldioxid. Det
ger möjligheten att klimatkompensera på svensk mark,
med svenska kontroller och garantier. Lösningen är
enkel och långsiktig. Klimat-Transport har valt att binda
dubbelt så mycket som de egentligen skulle behöva
binda för att bli CO2-positiva. Allt för att vara på den
säkra sidan. Idag täcks Sveriges yta av 60 % skog som
binder ca 40 miljoner ton koldioxid netto per år. Med
The Forest Solutions metod ökar bindningen med 30 %
över åtta år.
Nästa steg i arbetet med att minska vår klimatpåverkan
är nu att ta erfarenheterna från en CO2-positiv terminal
till våra transporter. Redan med start Q1 2021 kommer
vi påbörja arbetet med att erbjuda våra kunder möjligheten till klimatkompensation med målet CO2-neutrala
transporter.
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Ökad efterfrågan av frysanläggningar
ger oss god tillväxt
Naturligtvis har vi påverkats av
den pandemi som varit men inte i
den omfattning som många andra
bolag. Att vi inte drabbats lika
hårt som många andra företag i
vår omvärld beror på att vi arbetar
med livsmedel. Istället för att gå på
restaurang så har konsumenterna i
Sverige handlat mer i butik. Detta
har påverkat Syd Frys AB positivt
i kombination med ett fantastiskt bärår för en av våra kunder.
2020 har också varit det första
hela verksamhetsåret som våra
bolag har varit en del av Tempcon
Group AB. Framförallt Mörarps
Frystransporter AB har fått många
synergieffekter med systerbolagen
samtidigt som de centrala resurserna på försäljningssidan bidragit
positivt. Värt att notera är också
våra certifieringar enligt ISO 9001,
14001, 22000 och 39001 som vi
erhöll under sommaren. Vi har
under året också omcertifierat oss
enligt KRAV och EU-ekologiskt.

kring arbetsmiljöfrågorna och
ytterligare utveckla verksamheten
anställdes en ny lagerchef under
året med mångårig erfarenhet kring
dessa frågor. Bland mycket annat
har han startat upp arbetet med
incidentrapportering i HIA.

Hållbarhet
Arbetet med att byta ut belysningen i fastigheterna till LED har
fortgått under året. Samtidigt har
vi implementerat en ny kylanläggning med det ammoniakbaserade
köldmediumet NH3. Förutom bättre
kylegenskaper får vi ett system
som är både miljövänligare och
driftsäkrare samtidigt som vi får en
kraftigt minskad energiförbrukning.
Vi vill också lyfta fram att 100 %
av vår elförbrukning kommer idag
från förnyelsebar el. På fordonssidan har vi långt framskridna planer
på att investera i gasbilar nästa
gång det är dags att uppgradera
fordonsparken.

Arbetsmiljö

Tillväxt

Föregående års mycket positiva
resultat från personalenkäten
följdes upp i år med ett lika bra
resultat. Vår personalomsättning
är fortsatt låg vilket vi ser som en
bekräftelse på att man trivs hos
oss. Men även om vi har en bra
känsla och en bra arbetsmiljö innebär det inte att vi inte kan bli bättre.
För att tydliggöra vikten av arbetet

Behovet av frysanläggningar är
fortsatt stort på marknaden och vi
har trots pandemin haft en god tillväxt under året. En trend som vi tar
med oss in i det nya verksamhetsåret där Syd Frys AB och Mörarps
Frystransporter AB ska fortsätta ta
ytterligare marknadsandelar.

Framtid
Kundernas krav och önskemål styr
mycket av utvecklingen och vi ser
en fortsatt ökning av kringtjänster
som exempelvis plock, orderhantering och liknande. För att ha möjlighet att utveckla verksamheten på
det strategiska läget vi har idag så
ser vi över förutsättningarna för att
förvärva mark i nära anslutning till
befintlig fastighet i Hyllinge. Genom
detta säkerställer vi att vi kommer
kunna möta marknadens krav på
ökad fryslagring och transporter
med kundoptimerade kringtjänster i
framtiden.

10 ton

ÅTERVUNNET MATERIAL

100 %
GRÖN EL

Bättre kyla för miljön
För att kunna bedriva en verksamhet som ger så liten
negativ miljöpåverkan som det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart krävs mer än bara rätt val av drivmedel
till våra fordon. Miljöcertifierade elleveranser, LEDbelysningar på terminaler och kontor samt nyttjandet av
miljövänligare köldmedium är några exempel. Som en
del i vårt övergripande miljöarbete har Syd Frys under
året implementerat den sista delen av ett nytt kylsystem
vid sin anläggning i Hyllinge. Det är fyllt med det ammoniakbaserade köldmediumet NH3. Detta är både driftsäkrare, miljövänligare och energieffektivare än tidigare
medium. Enligt branschen kan man spara så mycket

som upp till 20 % på sin energiförbrukning genom
byte till NH3. Ytterligare en fördel med ammoniak som
köldmedium är att det redan finns naturligt i naturen
samtidigt som det inte påverkar ozonlagret som många
äldre köldmedier gör. Dessutom ger ammoniak en förbättrad kyleffekt. Det vill säga att man kan nå ännu lägre
temperaturer i sin anläggning om man vill. Med bytet
till NH3 är nu hela kylanläggningen i Hyllinge rustad för
framtiden. Och med de höga krav vi ställer på oss själva
för att minska vårt klimatavtryck skickades naturligtvis
det gamla köldmediumet iväg för destruktion.

UPP TILL

20 %
SPARAD ENERGIFÖRBRUKNING

Fia Andersson VD
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Fair Transport –
grunden för en hållbar affär
Ett år präglat av omställning och
skiftande förutsättningar
2020 har varit ett mycket
annorlunda år för oss på PL
Fraktservice. Gränshandeln i
både Bohuslän och Värmland har
i stort sett försvunnit samtidigt
som HORECA-segmentet minskat
dramatiskt. Mycket av vårt fokus
har därför gått till att ställa om
och hantera de förändringar som
pandemin inneburit. Vissa linjer
har vi fått dra ner på samtidigt som
vi tillsammans med våra kunder
anpassat leveranskraven så de
fungerat med en minskad logistik
med exempelvis ökad samlastning.
Trots de utmaningar vi ställts inför
är vi mycket nöjda med året som
gått och det tack vare vår fantastiska personal. De har med stor
ödmjukhet, ingen undantagen,
ställt upp, stöttat, varit lyhörda
och flexibla utifrån de förutsättningar som varit för stunden. Utan
detta stöd och den vilja att tillsammans hantera utmaningarna hade
året sett betydligt sämre ut. Också
positivt under året har varit att vi
certifierat oss enligt ytterligare två
standarder, ISO 22000 och 39001,
som komplement till 9001 och
14001 som vi haft tidigare.

Arbetsmiljö
Trivseln på en arbetsplats är A
och O för att få en engagerad och
motiverad personal. Med det stöd
vi fått under pandemin kan vi inte
annat än förstå att vår personal

trivs. Vi har under året fortsatt
med våra regelbundna samtal
med personalen för att få en tydlig
återkoppling på vad som fungerar
och vad som kan utvecklas. Dessa
samtal genomförs såväl organiserat
som i vardagen. Det är inte av en
slump att kaffebryggaren står på
kontoret istället för i ett avlägset
chaufförsrum. Vi jobbar också
vidare med ett brett segment av
fortbildning för vår personal med
fokus på kör- och vilotider, livsmedelssäkerhet och YKB.

Hållbarhet
Frågorna kring hållbarhet och miljö
är ständigt aktuella för oss och en
naturlig del i vår vardag. Därför
är vi nu certifierade enligt Fair
Transport, ett initiativ av Sveriges
Åkeriföretag som är grunden för
att synliggöra hållbara och seriösa
transporter för marknaden. På fairtransport.se kan kunderna själva ta
del av policys och certifikat som
förenklar såväl upphandlingsprocessen som nutidsanalysen. Vi
har fortsatt uppdateringen av vår
fordonsflotta och har i dag cirka
70 % som är Euro 6. Vi ser också
kontinuerligt över verksamheten
tillsammans med våra kunder för
att bland annat optimera nyttjandet av fordonen. I slutet av
året initierades ett större projekt
som kommer bidra till att minska
vårt klimatavtryck ytterligare. En

solpanelsanläggning kommer monteras på taket till vår terminal som
kommer leverera cirka 250 000
kWh per år.

Flera av Tempcons åkerier har valt att ansluta sig till
Fair Transport. Tanken är enkel: Köper du en transport
av ett åkeri som är certifierat enligt Fair Transport köper
du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever
upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp
och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett
åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar
för en ständig förbättring. Fair Transport ska garantera
en hållbar affär, både för den som säljer och köper
transporter men även för slutkunden som köper det
som transporteras. Detta innebär att transportsäljande

företag levererar ett hållbarhetslöfte som påvisas genom
löpande uppföljning. Med Fair Transport drar branschen sitt strå till stacken genom att föregå med gott
exempel och på ett transparent sätt visa vad vi gör för
att ta ansvar, köra trafiksäkert och tänka klimatsmart.
Hållbara transporter skapar förutsättningar för hållbara
affärer.

Tillväxt
Med tanke på pandemin som på
verkat stora delar av året har möjligheterna till tillväxt under 2020
varit små. Vi har dock i stort sett
bibehållet vår omsättning samtidigt
som våra kunder ger oss fortsatt
förtroende. Detta i kombination
med nya uppdrag som är på väg
in gör att våra förhoppningar på ett
betydligt mer positivt 2021 är stora.

Framtid
Framtiden tror vi starkt på. Med
det arbete som vi gjort under
pandemin står vi stärkta inför den
positiva utveckling som vi ser kommer 2021. Ett engagerat samarbete
tillsammans med befintliga kunder
i kombination med nya kunder och
flöden som är på gång in under Q1
och Q2 skapar förutsättningar för
en fortsatt positiv utveckling av vår
verksamhet.

Tempcon stöttar
landslaget i walking
football
Som en del i vårt sociala arbete stöttar Tempcon Group
det svenska landslaget i walking football, wf. En idrott
som kanske ännu inte nått ut till den breda massan
men som har en stark tillväxt runt om i världen idag.
För oss känns det naturligt att stötta landslaget i wf då

det är ett lag med en såväl nationell som internationell
arena. Samtidigt är det en idrott som vänder sig till alla
och väl lever upp till Riksidrottsförbundets målsättning
om ett livslångt idrottande i förening.

Några fakta om walking football:

→
→
→
→
→
→
→

De första matcherna spelades på 1930-talet men
idrotten fick sitt stora genomslag i England 2011.
Man får inte springa. Man måste alltid ha minst en
fot i marken.
Inga former av fysisk kontakt får förekomma mellan
spelarna.
Planen man spelar på är 30x50 meter vilket är ungefär hälften av en vanlig fotbollsplan.
Bollen får aldrig nickas för att minska skaderiskerna.
Kommer bollen mer än två meter upp i luften blir
spelet avblåst.

→

→
→
→

Varje lag har fem utespelare och en målvakt. Därutöver har man två, tre avbytare som man kan använda fritt under matchen. Antalet byten är obegränsat
under en match.
Matchtiden varierar men i Sverige spelar man oftast
en match om 20 minuter. Internationellt är det vanligare att man spelar två perioder om 20 minuter.
I Sverige finns det idag ungefär 70 aktiva klubbar.
Det internationella förbundet har 70 medlemsländer
där England är störst med över 800 registrerade
klubbar.

Offside används inte och i målområdet får bara
målvakten vistas.

Peter Lengrell VD
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Med fokus att skapa en fortsatt
välutvecklad distributionstrafik
Många av de förändringar som
påbörjades under förra året har
nu avslutats då vi nått de mål vi
satt upp. Andra är en fortgående
process där vi ständigt utvecklar
vår verksamhet. Under 2020 har vi
gjort en stor trafikstrukturell förändring då vi lämnat över trafiken
mot Östergötland till ett av våra
systerbolag. Fokus nu är att skapa
en fortsatt välutvecklad distributionstrafik i Småland, Halland samt
till och från Skåne. Med vårt strategiska läge mitt i vårt område är
vi nu en aktiv aktör som erbjuder
såväl transporter som lager och
crossdocking.

Arbetsmiljö
Personalen är den viktigaste re
sursen vi har. Under året har stort
fokus lagts på att stärka och bygga
en organisation med kompetenta
och motiverade medarbetare. Vår
målsättning är att vara det familjära
företaget där vi har huvudet mot
rälsen för att snabbt fånga upp
viktiga frågor. Vi tar också stöd av
olika IT-system som underlättar
och effektiviserar vårt arbete i flera
steg. Naturligtvis arbetar vi aktivt
och strukturerat med arbetsmiljöarbetet. Regelbundna skyddsronder och riskbedömningar
genomförs med målsättningen att
ingen ska skadas på jobbet. Som
ett kvitto på att vi är på rätt väg är
det höga antalet ansökningar vi får

när vi söker ny personal och den
positiva respons vi fick på årets
personalenkät.

Hållbarhet
Precis som tidigare år är arbetet
med frågor kopplade till hållbarhet viktiga för oss på Claessons.
Vi underhåller våra fordon för att
minimera bränsleförbrukningen
samtidigt som vi säkerställer att
vi har trafiksäkra enheter för våra
chaufförer. Vi ger dem också
löpande utbildning i sparsam
körning samtidigt som vi prioriterar att tanka HVO. Under åren
har vi utvecklat ett nära och bra
samarbete med gymnasieskolorna
i området och erbjuder praktikplatser för nya chaufförer. Det här
innebär att vi bidrar till att skapa
förutsättningar för att nya generationer av chaufförer får en relevant
utbildning till ett bristyrke. För
framtiden tittar vi också på möjligheten av att investera i tre nya
lastbilar med flytande gas.

Tillväxt

En omstart med nya möjligheter

Framtid
Claessons transport i Ljungby
ska vara en stark och självklar
aktör på marknaden. Genom ökad
fyllnadsgrad får vi bättre ekonomi
samtidigt som vi än mer minskar
vår klimatpåverkan. Vi ska också
fokusera på uppföljning och kostnadskontroll av vår verksamhet där
våra nya IT-system stödjer oss i det
arbetet. Vi har påbörjat resan mot
Claesson 2.0, det självklara valet
för tempererade logistiklösningar.

1,3

100%
EURO 5/6 KLASSADE
BILAR

KG CO2/MIL

Möjligheterna till tillväxt är god
kommande år där såväl stora som
små uppdrag bidrar till detta. Ett
av våra största fokus framöver
kommer vara att optimera fyllnadsgraden och öka volymerna inom
befintlig fordonsflotta.

Rickard Granqvist VD
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Den förändringsresa som vi påbörjade under 2019 har fortsatt under
året som gått. Implementeringen
av olika digitala system blev
klar samtidigt som arbetet med
att knyta nya kunduppdrag till
verksamheten intensifierades.
Vi kan glädjande konstatera att
arbetet burit frukt då vi utökat
vår fjärrtrafik både mot Göteborg
och Stockholm. Under året har vi
omfördelat resurserna på kontoret
och minskat på administrationen
till fördel för en utökad trafikledning och försäljning. Vi har också
beslutat att avveckla lotsverksamheten i slutet av året och som en
konsekvens av det, och för att
markera en nystart, bytte bolaget
namn i november till Tempcon
Linköping.

Hållbarhet

Framtid

Stort fokus under året har lagts
på att skapa ett hållbart medarbetarskap. En bra arbetsplats där
medarbetarna känner delaktighet
och engagemang är en arbetsplats
som man stannar kvar på. Vi har
under året arbetat med organisation och personal där täta informationsflöden har varit en viktig del.
Mycket arbete har också lagts på
att uppfylla de krav som ställs för
att kunna vara en del av Tempcons
certifiering enligt ISO-standarderna
9001, 14001, 22000 och 39001. I
och med de nya digitala system
vi implementerat under året har vi
idag också mycket bättre förutsättningar för att följa upp vår verksamhet vad gäller fordon, bränsle
och fyllnadsgrad.

Genom att avveckla lotsverksamheten och renodla vårt erbjudan
de till marknaden kan vi bättre
fokusera på det som ska vara vår
kärnverksamhet, transporter och
logistik. Samtidigt måste vi intensifiera vårt säljarbete för att öka
vår tillväxt, något som skapar vissa
utmaningar så länge pandemin
fortgår. Vi ska också komma igång
med förändringsarbetet rörande vår
terminal. Ett arbete som vi tvingats
sätta på vänt under året. Med en
återuppstånden fullvärdig kyl- och
frysterminal kommer vi bredda vårt
utbud av tjänster och skapa ökade
möjligheter för oss tillsammans
med våra kunder.

Arbetsmiljö

Tillväxt

För att få en bättre arbetsmiljö för
våra chaufförer har vi s trukturerat
om vår terminal för att skapa tydligare arbetsflöden. Vi har också
tillsatt en ny terminalansvarig för
att på det sättet bidra till bättre
strukturer och en ökad tydlighet.
Vi får då dessutom en bättre
uppföljning på de godsflöden som
passerar. Arbetsmiljöarbetet är
ständigt pågående och en prioriterad fråga under året har varit att
öka delaktigheten hos chaufförerna
i företagets utveckling och få dem
mer engagerade i helheten.

Då mer än halva Sveriges befolkning bor i ett område som nås
från Linköping på cirka två och en
halv timme med lastbil är möjligheterna till tillväxt stora för oss.
Förutsättningarna att ytterligare
öka fjärrtrafiken är goda samtidigt som vi tillsammans med våra
systerbolag ska verka för ökade
fyllnadsgrader och ett optimerat distributionsnät. Vi ser också
ett intresse från marknaden av
att vi ytterligare stärker upp vår
linjetrafik.

Ann-Sofie Törnqvist VD
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Snabbt växla upp och möta
marknadens efterfrågan

Arbetet för att erbjuda en helt
fossilfri distribution fortsätter
2020 har för oss på Logex varit
ett lika omtumlande år som för de
flesta bolag i branschen. Pandemin
har kraftigt förändrat behovet av
transporter till framförallt HORECAsegmentet. Något som påverkat oss
stort. Samtidigt har vi genom tecknandet av flera nya affärer under
året kunnat se en återhämtning av
den omsättningsminskning vi gjorde
året innan. En återhämtning som
totalt sett med råge gett oss tillbaka
de volymer vi hade under tidigare
år. Så totalt sett kan vi se tillbaka
på ett år som varit omtumlande och
utmanande men där vi genom ett
proaktivt arbete lagt grunden för
kommande år.

Arbetsmiljö
En viktig del i utvecklingen av
bolaget är frågor kopplade till
arbetsmiljön. Detta är något som
vi kontinuerligt arbetar med för
att öka trivsel och motivation hos
medarbetarna. Vi ser ständigt över
vår schemaläggning och ser till att
ha en ny och fräsch fordonsflotta
vilket vi vet uppskattas av våra
anställda. Som en del i Tempcons
målsättning att bli den bästa

arbetsgivaren i branschen kan
behovet av trivsel på arbetsplatsen
inte underskattas. Ett kvitto att vi är
på rätt väg är att personalomsättningen minskat under de senaste
åren.

Hållbarhet
Under det gångna året har vi lagt
stort fokus på att tillsammans med
våra kunder skapa förutsättningar
för en minskad miljöpåverkan. Vi
ser över möjligheterna till samdistribution som förutom bättre
fyllnadsgrad på fordonen, vilket
innebär mer transporterat gods per
kilometer och liter bränsle, också
innebär färre anlöp till slutkund.
Något som optimerar de resurser vi
använder på ett bättre sätt. Vi har
också fortsatt arbetet för att i en
inte allt för avlägsen framtid kunna
erbjuda en helt fossilfri distribution.

Tillväxt
För att kunna erbjuda våra kunder ett ännu mer professionellt
bemötande har vi stärkt upp vår
administrativa personal såväl som
våra resurser på terminalerna.
Pandemin har kraftigt påverkat

våra möjligheter att nå den tillväxt vi hade förväntat oss i slutet
av föregående år. Samtidigt har
tecknandet av nya, stora kontrakt
gett oss den bas vi behövt för att
behålla den omsättning vi haft.
Beroende på utvecklingen de första
månaderna av 2021, med tanke på
Corona, ser vi dock goda möjligheter till en fortsatt tillväxtresa
framöver.

Framtid
2020 avslutades med att vi öppnade ytterligare en terminal i Gävle
för att komplettera våra tidigare
terminaler i Sundsvall, Skellefteå,
Örnsköldsvik, Luleå samt Umeå.
Vid den nya terminalen kommer
sex fordon distribuera våra kunders
gods i Gästrikland. Det här ligger
helt i linje med vår plan där vi ser
en stark tillväxt kommande år. Vårt
distributionsområde är det största
inom Tempcon och för att kunna
fortsätta utveckla verksamheten
kommer det ställa stora krav på
samordning, flexibilitet och att
fortsatt våga utmana de gamla
sanningarna.

Mattias Sundgren VD
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Tempcon Stockholm i december
2020 är i stort sett ett helt nytt
bolag jämfört med hur det såg ut
ett år tidigare. Verksamheten är
omstrukturerad både vad gäller
trafikupplägg såväl som kund
underlag. Många av de tidigare
kunderna är kvar men ett flertal nya har också kommit till.
Parallellt med den traditionella
distributions- och fjärrtrafiken har
vi lagt mycket tid på att utveckla
last mile-transporterna. Något
som fått en extra knuff i och med
pandemin även om det fanns med
i vår planering sedan tidigare inför
verksamhetsåret. Vi har där sett
en fördubbling av de resurser vi
nyttjar för den typen av transporter. Tack vare att vi idag är en del
i en större helhet kunde vi snabbt
växla upp antalet fordon och möta
marknadens efterfrågan med
mycket kort varsel.

Arbetsmiljö
Året har naturligtvis präglats av
pandemin som ställt stora krav på
personalen för att möta de snabba
förändringar som varit. Genom
att vara snabbfotade och flexibla
har verksamheten fått ställas om

många gånger månad för månad.
Vi har under denna minst sagt
skakiga tid lagt stort fokus på att
omstrukturera personalgruppen
för att på bästa sätt möta upp mot
den verksamhet vi har. Ett avtal
angående företagshälsovård har
tecknats under året samtidigt som
vårt första lokala skyddsombud har
blivit utsett.

Hållbarhet
Arbetet med att föryngra fordonsflottan har fortsatt för att få en
modernare vagnpark med bättre
miljöklassning och lägre bränsleförbrukning. Samtidigt prioriterar
vi att tanka HVO så mycket som
det går. Vi har också certifierat
oss enligt standarderna ISO 9001,
14001, 22000 och 39001 tillsammans med våra systerbolag. Ett
arbete som krävt mycket tid men
som också ger oss mycket tillbaka
vilket vi inte minst märker i kontakten med våra kunder.

Tillväxt
Utifrån våra förväntningar 2019 har
året som gått inte gett oss den tillväxt vi hoppades på men vi har inte
påverkats så kraftigt av pandemin

som många andra. Bland annat
av den anledningen att vi inte har
så många HORECA-kunder. Efter
en svajig början på året dippade
flödena kraftigt under hösten. En
tydlig trend där har varit att det är
färre orders men större sändningar.
Vår målsättning för kommande år
är dock tydlig med en stabil tillväxt
som grundar sig på en medveten
bearbetning av marknaden.

Framtid
Vi på Tempcon Stockholm ser
ljust på framtiden. Vi ska växa
på marknaden tillsammans med
befintliga kunder men vi ska också
knyta nya till oss. Vårt erbjudande
till marknaden är tydligt där vi har
en väl utvecklad distributionstrafik
på Storstockholm och Mälardalen
tillsammans med fjärrtrafik mot
Västerås. Detta i kombination med
vår terminal gör att vi kan erbjuda
kunderna en enhetlig lösning. Vi
ska också vidga våra vyer mot
nya områden och segment för att
erbjuda marknaden ett än bredare
tjänsteutbud.

Cherie Svensson VD
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Som en del i Tempcon Group
skapas nya förutsättningar

Se möjligheter för att möta
den nya vardagen
Året som gått har varit minst sagt
omtumlande. Efter att varit familjeägt sedan 1914 bestämde vi oss för
att sälja verksamheten till Tempcon
Group i början av 2020. Fördelarna
med att finnas i en större gemenskap har inte minst visat sig nu
när Coronan slog till med full kraft
i mitten av mars. Utmaningarna
har varit många då en stor del av
vår verksamhet vänder sig mot
HORECA, ett segment som fullständigt tvärstannade under våren.
Mars blev dåligt, april var en
katastrof och maj var nästan lika
illa. Omsättningstappet närmade sig
40 % och vi har arbetat hårt med
att anpassa verksamheten efter de
förutsättningar som getts och som
minst sagt har varierat vecka från
vecka. Vi har anpassat turtäthet och
sökt gods inom andra områden.
Mycket av vår trafik, både nationellt
och internationellt, är upplagd som
linjetrafik. Man skulle kunna likna
det vid att vi har våra bussturer men
det är mycket färre passagerare
som vill åka med under pandemin.
Under sommaren kom dock en
långsam återhämtning som tyvärr
inte nådde upp till tidigare nivåer
innan en ny tillbakagång började i
oktober, åter till vårens nivåer.

Arbetsmiljö

Tillväxt

Personalen är vår viktigaste resurs
och vi strävar efter en transparent
verksamhet där arbetsmiljöarbetet
bedrivs kontinuerligt. Lagefterlevnad
ska vara en självklarhet både vad
gäller nattarbete såväl som köroch vilotider. Under året har några
anställda utbildat sig via kursen PAM,
praktiskt arbetsmiljöarbete. Vi ser det
som en investering för ett än tydligare
fokus på dessa frågor framöver.

Årets som gått har varit ett förlorat
år vad gäller tillväxt. Stort fokus
kommer läggas kommande tid på
att stabilisera och återhämta det
som försvunnet under pandemin. Vi
kommer också arbeta för att utöka
vår verksamhet och få ett bredare
produktutbud.

Hållbarhet
Medvetenheten om att mänskligheten måste förändra sig är hög.
Målsättningarna i exempelvis
Parisavtalet är omfattande och
kommer kräva stora insatser på
många håll. Vi har en relativt ung
fordonsflotta vilket innebär att vi
jobbar med fordon som har en relativt låg utsläppsnivå. Parallellt med
det arbetar vi kontinuerligt med att
utbilda våra chaufförer i hur man på
ett så resurseffektivt sätt som möjligt
ska framföra sitt fordon. Detta följer
vi sedan upp tillsammans via våra
digitala system för att ytterligare
kunna optimera körningen. Vi ser
också över möjligheterna att utveckla
vår fordonsflotta med någon gasbil
kommande år.

Framtid
Den vardag som vi känner som den
normala kommer troligen aldrig
tillbaka efter pandemin, vi kommer
få ett nytt normalt. Affärsresandet
exempelvis kommer minska då
många vant sig vid att arbeta
digitalt. Detta kommer få fortsatt
stora konsekvenser för HORECAsegmentet, framförallt vad gäller
hotell och restaurang. För oss är
det viktigt att tidigt vara med och
följa de nya flöden och möjligheter
som detta ger tillsammans med
vår personal för att möta den nya
vardagen.

Bo Andersson VD
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Sommaren 2020 blev Berneco
Transport en del av Tempcon.
Förutom att det tidigare familjeägda bolaget nu blev en del av en
större helhet har året naturligtvis
präglats av pandemin. De första
månaderna började bra men efter
påsken kännetecknades resten av
året av dålig balans i flödena och
en ryckighet där vissa månader
slog rekord medan andra månader bara var som ett stort, tomt,
svart hål. Positivt under året har
varit arbetet med Sixfold och Ease
Fleet. Framtidens system där
transporter, gps-positionering,
temperaturkontroll etc. kopplas
samman så att både bolaget och
kunden kan se allt i realtid. Detta
skapar en tydlighet och transparens som underlättar det dagliga
arbetet för kunden och i förlängningen även deras kunder.

Arbetsmiljö
För oss på Berneco har det alltid
varit en självklarhet att ta hand om
vår personal. Om vi bryr oss om
våra anställda och skapar en positiv arbetsmiljö tar de hand om våra
kunder på samma positiva sätt. Vi
är inte så många på kontoret och vi
försöker se varandra och skapa lite
av en familjekänsla. Vår målsättning

är att vara lyhörda och ha högt i
tak. Två av våra anställda har varit
med sedan bolaget startade 1993.
Två har jobbat här i nästan 25 år
och den senast anställde ersatte en
trotjänare som gick i pension. Det
tolkar vi som att man trivs här hos
oss.

Hållbarhet
Sedan 2017 har samtliga fordon
som transporterar åt oss motorer
med Euro 6-klassning. Vi jobbar
också mycket med fyllnadsgraden
och på importen håller vi en nivå
på över 98,5 %. Det är också viktigt
för oss att hålla en hög lägstanivå
vad gäller skötsel av och renlighet
i våra ekipage. Det vi transporterar
ska ju någon stoppa i munnen så
småningom. Vi har varit certifierade
enligt ISO 9001 och 14001 sedan
2003 och för många av våra kunder
är det en hygienfaktor att man är
certifierad idag. Vi skulle dock
önska att fler kunder på den internationella marknaden efterfrågade
fler initiativ för att nå en fossilfri
fordonsflotta. Här ligger vi långt
fram i Sverige.

Tillväxt

98,5 %
FYLLNADSGRAD

för att öka tillväxten både för oss
men också för Tempcon. Genom
vår internationella trafik kan vi
nu tillsammans ta uppdrag som
tidigare inte var möjliga. Samma
gäller för oss då mycket av vår
trafik stannade i Helsingborg men
med våra nya systerbolag kan vi
erbjuda våra internationella kunder
lösningar i hela Sverige men också
i grannländerna.

Framtid
Vi på Berneco gillar förutsättningarna i bygget av en ny transportkoncern som Tempcon. Det finns
naturligtvis vissa utmaningar men
möjligheterna är fler. Via synergieffekter tillsammans med våra
systerbolag kommer vi fortsätta
att säkerställa höga fyllnadsnivåer
samtidigt som vi ser goda förutsättningar i att knyta nya, stora affärer
till oss och koncernen via ett
utvidgat erbjudande till marknaden.
Internt måste vi också fokusera på
att säkerställa den höga servicenivån våra kunder är vana att få av
oss för att fortsätta kundrelationer
som sträcker sig tillbaka till företagets start.

Att Berneco nu är en del av en större
helhet skapar nya förutsättningar

Jesper Rosén VD
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Följ oss!
@ Tempcon Group
@ Tempcongroup
@ Tempcon Group
Tempcongroup.se

42

Tillsammans för en hållbar framtid

