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1. Vår VD har ordet 

Förändringens år  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillbakablick 2020 
Ett utmanande år kan man verkligen beskriva 2020 och orsaken är naturligtvis 
coronapandemin. Under 2020 har vi verkligen tvingats att visa handlingskraft genom att 
stänga ner verksamhet men också genom att integrera nya bolag och trafik inom bolaget. 
 
INGSVA Resor – Matkat bildades som ett helägt dotterbolag för att bättre följa upp reseby-
råns verksamhet. Starten blev bra och resebyråverksamheten hann bara börja marknads-
föra och sälja 10 % av årsbudgeten så drabbades världen av pandemin och vi tvingades på 
några veckor stänga ner byrån till miniminivå. Under resten av året var resebyråverksam-
heten i vila. 
Ekonomiska resultatet blev naturligtvis negativt men via koncernbidrag hålls företagets 
eget kapital på en försvarbar nivå och vi vågar ändå tro på en ljus framtid. 
 
INGSVA Bus blev då ett renodlat buss och taxibolag. Den 12 februari förvärvades 
verksamheten av Ekmans Bussar Ab. Affären på över 30 fordon ligger helt i linje med 
strategin att stärka bolaget via tillväxt inom vårt marknadsområde. Integreringen av  
personalen stördes av pandemin och vi har inte ännu lyckats optimera Ekmans verksamhet 
helt enligt de uppställda målen. Under april sades största delen av bolagets marknadsmäss-
iga 
linjetrafik upp och NTM-centralen och kommunerna upphandlade de flesta linjerna. 
Vi lyckades vinna den svåra upphandlingen och tryggade på så sätt lönsamheten i linjetrafi-
ken. Tyvärr tvingades vi till stora och långa permitteringar för att klara pandemins 
nedstängningar.  
 
Helt avgörande för året var att vi också klarade oss bra vid upphandling av skoltrafik inom 
hela vårt verksamhetsområde mellan Kristinestad - Karleby. Statens kostnadsstöd till 
coronadrabbade företag blev lyckat för oss och när vi ytterligare erhåller NTM-centralens 
biljettstöd blir det ekonomiska resultatet för hela året mycket starkt sett till branschen. 
Styrelsens och ledningens aktiva roll har under året varit helt avgörande för att bolaget 
lyckades uppnå det relativt starka ekonomiska resultatet under coronapandemin. 
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Vår strategi uppdaterades ”tryggt och hållbart resande’’ 
Under året har vi under ledning av Elisabeth Andersson jobbat aktivt med att uppdatera 
strategin, och resultatet ”tryggt och hållbart resande” motsvarar ägarviljan och visionen. 
Vi har samtidigt sett över arbetsmiljöpolicyn och poängterar flera viktiga saker som  
ledord för vår verksamhet nu och långt in i framtiden. 
 
Utsikterna och strategin för 2021  
Coronapandemin fortsätter att påverka vår verksamhet kraftigt. Resebyrån har sparsam 
verksamhet, vi startar upp igen när tiden är mogen. 
 
INGSVA Bus strategi fortsätter med tillväxt via kommuners och NTM-centralens skol och 
linjetrafik samt eventuella företagsförvärv som passar in i vårt strategiska trafikområde. 
Utveckling av biljett och försäljningskanaler för busstrafiken är också ett av de viktigare om-
råden vi fokuserar på.  
Medelåldern på busschaufförerna är relativt hög och det krävs att vi ständigt vågar rekry-
tera nya chaufförer trots coronapandemin. 
Strategin att via tillväxt fortsätta utveckla bolaget och att stegvis byta ut flottan mot en 
mera fossilfri teknik kommer bli en allt större del av vår mission. 
 
Starka busstrafiksavtal visar vägen framåt 
När vi lever i svåra pandemitider är det via våra starka trafikavtal och vår personals kunskap 
som vi ska ta oss genom utmaningarna. När pandemin är besegrad går vi igen mot bättre 
tider inom resebranschen och då kommer vi att stå redo att sköta om våra kunders  
resebehov på ett tryggt och hållbart sätt. 
 
Välkommen med på en trygg och hållbar resa! 
 
 
Kennet Svanbäck 
VD 
Ingves & Svanbäck 
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2. Vår strategi och målsättning 

Vi vill härmed presentera vår strategi: ”Tryggt och hållbart resande”. Vår målsättning är att 

allt vi gör inom Ingsva skall vara tryggt och hållbart.  

 

 

 

Vad betyder tryggt och hållbart resande för oss? Detta är ett begrepp som vi spjälker upp 

på många områden för att genomsyra hela Ingsva. Om vi ser på tryggt och hållbart resande 

från kundperspektivet så bidrar flera faktorer till denna resa: vårt miljöansvar, vårt persona-

lansvar och vårt ansvar över fordonen.  

Miljömässigt håller vi på att utreda miljöpåverkan av våra fordon, vad släpper fordonspar-

ken ut nu just och vad vill vi lova inför framtiden. Vi ser på underhållet, städ- och service, 

drivmedel, el- och uppvärmning av våra fastigheter och hur vi tar hand om våra sopor. 

Personalmässigt ser vi över arbetsklimatet med saker som stressrelaterad sjukfrånvaro, 

trivsel, personalens utvecklingsmöjligheter, jämställdhet och etisk mångfald. Tillsammans 

med arbetsplatshälsovården gör vi bedömningar av trygghet, säkerhet och riskhantering. En 

nöjd chaufför som mår bra bidrar både till den trygga, men också till den hållbara resan.   

Alla dessa faktorer tillsammans bidrar till kundupplevelsen och framöver är vår målsättning 

att allt vi gör skall bidra till tryggt och hållbart resande för vår kund, vare sig resan med oss 

är kort eller lång.     
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3. Företaget 

 

Anställda och verksamhetsorter 

Företaget grundades år 2014 då Ingves Bussar och Svanbäcks Bussar slog sig samman. 
Ingsva är verksamt från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Trots företagets storlek hand-
lar det om ett familjeföretag till andan. Under normala förhållanden bedriver vi årligen över 
300 resor inom Norden och hela Europa. Våra kontor finns i Jakobstad och Närpes. 

Under corona året 2020 har det varit större pendlingar än någonsin vad gäller personal och 
fordon. Ett stort antal av personalen har varit permitterade och ett stort antal av fordonen 
har fått stå. Tidvis har det varit riktigt tungt både för personal och ägare liksom för kunder 
och hela samhället. Trots att situationen fortsätter och i skrivande stund inte ljusnat har vi 
aldrig slutat att blicka framåt. När samhället kan börja öppna upp igen är vi redo. 

 

Under det nya normala har vi uppskattningsvis: 

 

i Jakobstad:   i Närpes:  
55 chaufförer   25 chaufförer 
8 på kontoret   4 på kontoret 
5 på verkstaden   3 på verkstaden  
51 fordon    24 fordon 

 

 

 

  

 

 

Vi har också ett garage i Korsholm var 5 fordon huserar. 
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Viktigaste milstolparna 
 

Historia – Ingves Bussar 

Kb Ingves Bussar Ky grundades 1952 av Bertel Ingves. Första rundresan till Centraleuropa 
kördes redan på 70-talet. Vid sammanslagningen hade företaget över 60 aktiva år bakom 
sig och fungerade inom busstransport, ordnande av gruppresor samt taxiverksamhet. När 
Bertel så småningom ville trappa ner var det hans barn Gunnel, Göran och Johan Ingves 
som tog över och förde arvet vidare. Även en tredje generation av familjen Ingves jobbar i 
företaget idag: Niclas och Tomas Ingves. Från att i småskalighet ha startat med en linje mel-
lan Korsnäs och Kaskö i Sydösterbotten kan man säga att före sammanslagningen körde 
Ingves Bussar över hela Finland och opererade i Norden, Europa och resten av 
den.  Som röd tråd hade företaget att man var till för resenärerna och kunderna. Mottot var 
’Minnen, upplevelser och resor’. 
 
 
Historia – Svanbäcks Bussar 

Svanbäcks Bussar Ab grundades 1962 av bröderna Eskil och Eugen Svanbäck. Verksamheten 
började med skolbussen från Pensala till Nykarleby. Linjen körs ännu denna dag. Under 
1970-talet blev utfärder med buss allt vanligare och företaget köpte fler bussar. Paketrese-
tillstånd införskaffades 1990 och produkterna blev mer och mer skräddarsydda. Gun, Glenn 
och Kennet Svanbäck tog över verksamheten efter sina fäder. En resebyrå öppnades i Ny-
karleby och en allt större egen produktion av resor satte fart på hjulen. Svanbäcks Bussar 
blev år 2006 Årets företag i Nykarleby med motiveringen “stor företagarentusiasm samt 
personlig och äkta serviceanda”. Bussflottan förnyades i snabb takt och var 2014 uppe i tio 
moderna bussar. Den sista egna reseproduktionen 2014 hade som ledord: Tillsammans re-
ser vi! 
 

Historia – Haldin & Rose 

År 2015 övergick det anrika bussbolaget Haldin & Rose i Resebyrå Ingves & Svanbäcks ägo. 
Haldin & Rose grundades år 1924 när K.A. Haldin startade med sin första buss en fredag 
förmiddag, från Vasa till Jakobstad. Företaget Haldin & Rose Oy grundades år 1928. Med 
Haldin & Rose norr om Vasa och Ingves & Svanbäck i söder blev Ingves & Svanbäck ett reg-
ionalt storbolag inom bussbranschen i Österbotten.  År 2020 målades de gula Haldin & 
Rose-bussar till vita INGSVA-bussar för att förenkla företagets bild ut mot kunderna – det 
blev INGSVA hela vägen från Karleby till Kristinestad. 
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Historia – Ekmans Bussar 

Företaget Ekmans Bussars verksamhet går tillbaka till 1945 då bröderna Bruno och Helge 
Ekman ansökte om tillstånd att få köra taxi i Jakobstad. 1947 utökades verksamheten med 
busstrafik och på 1950- och 1960-talet kördes även lastbilstrafik. Under samma tid byggde 
man egna bussar i verkstaden på Skata. Från 1970-talet drevs verksamheten av Brunos sö-
ner Sture och Bengt Ekman och Helges dotter Gunilla Andersson. Busstrafiken ökade suc-
cessivt. År 2019 körde man med 26 bussar och 3 taxibilar. Onsdagen 12 februari 2020 un-
dertecknade Ingves & Svanbäck ett avtal med Ekmans Bussar om att förvärva hela verk-
samheten. 
 

Bland de buss- och reseföretag som gått in i koncernen finns även Wester Lines, Bus Wes-
ter, Sjönejdens Linje, Korsholms Trafik och Sideby Trafik. Hela verksamheten ägs lokalt av 
Österbottningar. 

 

 Haldin & Rose år 1928 
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4. Ingsva och Agenda 2030 

 

 

 

 

 

På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar 

utveckling som kommer att styra arbetet för hållbar utveckling 2016–2030. Syftet med 

handlingsplanen och målen är att avskaffa extrem fattigdom i världen och trygga välfärden 

på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön. Alla länder har åtagit sig att främja Agenda 

2030 i sin helhet. Principen är att ingen ska lämnas efter i utvecklingen. 

För att aktivt bidra till Agenda 2030 måluppfyllnad bidrar Ingsva specifikt inom dessa 6 om-

råden: 

5. Uppnå jämställdhet och förstärka alla kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter. 

8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt 

arbete och anständiga jobb. 

9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering 

och främja innovation. 

11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 

hållbara. 

12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

13. Utan dröjsmål agera för att bekämpa klimatförändringen och dess inverkan. 
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5. Vad betyder ”Tryggt och hållbart resande” för oss 

 

Vi har främst koncentrerat oss till fem olika områden där vi rett ut hur pass hållbar vår verk-

samhet är. Dessa är kundsamverkan, fordon, miljöpåverkan, arbetsklimat samt utveckling 

och innovation. Inom dessa områden har vi rett ut hur vårt nuläge ser ut, vilken vår målbild 

är och vilka åtgärder vi vidtar för att uppnå målbilden. För att detta skall börja löpa och in-

förlivas har vi bestämt vem eller hur uppföljningen av de olika åtgärderna sker. 

 

5.1 Kundsamverkan  

 

Hur vi engagerar kunderna 

I dagsläget är det främst våra chaufförer som kommer i kontakt med kontakt med kunder-

na, mest p.g.a. Covid-19. Vi når förstås människor genom vår hemsida och genom våra fa-

cebook-postningar. Just nu ligger all övrig form av kundengagemang i vila. Framöver är vår 

målbild att vi skall få kunden mer engagerad, både genom att vi får fler personer att ta buss 

i stället för bil men också genom direkta insatser som att sortera sitt eget skräp på väg ut. Vi 

kan alla vara med och bidra till ett tryggt och hållbart resande.  
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Hur vi ser till personer med särskilda behov: trygghet, omsorg, säkerhet 

I nuläget är vi bra på att se till personer med särskilda behov men sämre på att kommuni-

cera ut det. Alla fordon skall gås igenom och bli ännu säkrare med fastsättning och remmar, 

att göra det minimala som krävs är inte gott nog längre. Varje dag skickar många föräldrar 

iväg sina barn med funktionsnedsättning som gör att de inte kan kommunicera eller röra sig 

och här är vår målbild att alla skall känna trygghet, omsorg och säkerhet: såväl föräldrar 

som barn.  

 

               

 

Våra rutinerade chaufförer är vana att hantera barn och vuxna med olika funk-

tionsnedsättningar. Flera av våra chaufförer har kört samma barn från dagis- eller förskole-

åldern ända upp i vuxen ålder och det skapar förstås en trygghet för personen, föräldrarna 

men också för chauffören. Vi har sett genom åren att många av våra kunder med specialbe-

hov även återkommit när transporten inte binds till ett visst bolag av en upphandling.  

För de som behöver finns bekväma specialbälten som håller kunden på plats även om det 

vanliga bältet knäpps upp. För rullstolar finns många olika lösningar, med flera minibussar 

som tar 1-2 rullstolar på en gång. 

 

5.2 Fordon 

I dagsläget består vår fordonspark till största delen av fordon i de högsta euroklasserna. 

Samtliga fordon rullar på diesel, men så ser inte framtidens Ingsva ut. Mer om detta om en 

stund, först en titt på nuläget.  

Miljöklasser används för att ställa krav på ett fordons utsläpp. De anger högsta tillåtna ut-

släpp av en rad olika luftföroreningar för bilar, lastbilar och bussar. Klasserna finns på en 

skala från 1-6 var klass 1 är sämst för naturen (mest utsläpp) och klass 6 bäst för naturen 

(minst utsläpp).  
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Den absolut största andelen av Ingsvas bussar ligger bland de högsta euroklasserna, klass 5 

och 6, med följande fördelning i de olika klasserna: 

Euroklass 6: 30+ fordon 

Euroklass 5: 20+ fordon 

Euroklass 4: 10- fordon 

Euroklass 3: 10- fordon 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: https://nordicroads.com/new-diesel-buses-pollute-less-than-new-diesel-cars/ 

Euro 6 dieselbussarnas utsläpp av kväveoxider (NOx) är bara en tredjedel av nya dieselbilars 

NOx-utsläpp, som syns i bilden ovan. Bussarnas CO₂ utsläpp är 5 gånger större än dieselbi-

larnas, men när bussens hela kapacitet används, blir det ändå hälften bättre än att resa 

med bil.  

 

Alla våra fordon går som sagt på diesel, men dessa kommer vartefter att fasas ut. Det finns 

uttalat i Ingsvas mission och strategi att vi stegvis skall röra oss mot en fossilfri verksamhet 

och 2030 kommer största delen av fordonen att drivas fossilfritt. För att lyckas med detta 

har vi anlitat en konsult med uppdrag att göra trafiken fossilfri.        
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På bägge våra verkstäder i Jakobstad och Närpes finns duktig verkstadspersonal som är 

måna om att våra bussar skall vara säkra, trygga och hållas i skick vilket givetvis förlänger 

livslängden och bidrar till hållbarheten. Förutom service av fordonen kommer en del opla-

nerat emot som måste ges förtur för att trafiken skall löpa så smidigt som möjligt.  

Vad gäller städningen av fordonen så är det chaufförerna själva som sköter den biten mel-

lan turer. Här har vi sett att resultatet kan variera och detta är något som vi vill ta tag i. Att 

vara en Ingsva chaufför skall betyda samma för alla. Eftersom våra chaufförer är experterna 

inom sitt område kommer en chaufförsgrupp att skapas så fort corona-läget tillåter för att 

göra direktiv så alla vet vad man har att förhålla sig till. Direktiv gjorda för chaufförer av 

chaufförer för en jämnare kvalitet. 

 

5.3 Miljöpåverkan 

Vi har på flera olika sätt redan tangerat ämnet miljöpåverkan eftersom vi i varje led vill in-

föra strategin ”tryggt och hållbart resande”. Om vi inte försöker minimera vår belastning på 

miljön kan inte vår verksamhet vara hållbar, därför är ämnet återkommande.  

 

 

 

 

 

 

El och uppvärmning av fastigheter 

Alla våra fastigheter värms med jordvärme. I alla fastigheter finns i huvudsak ledlampor 

förutom några få lysrör som byts ut mot led vartefter. Vårt mål är att ha grön el så långt 

som möjligt.  
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Sopor och sortering 

Vår sopsortering är utredd med stöd av lokala avfallshanteringsbolag och en rapport över 

situationen har gått ut till verkstäderna. På det stora hela ser situationen mycket bra ut, 

både gällande sorteringen ur bussarna, på kontoret och på verkstäderna. Det mesta pro-

blemavfallet uppstår på verkstadssidan var man redan tidigare hade goda rutiner för tillva-

ratagning.  

Läs rapporten här.     

 

Vår policy angående arbetsresor 

Enligt Ingsvas riktlinjer för tjänsteresor skall allmänna kommunikationer alltid vara första-

handsalternativet för att aktivt bidra till minskad miljöpåverkan. Vid tillfällen då medarbe-

tare hos Ingsva skall fatta beslut om en resa i tjänsten skall möjligheterna att genomföra 

mötet via telefon eller video-länk alltid övervägas.  

 

5.4 Arbetsklimat 

För att Ingsva skall fungera på ett tryggt och hållbart sätt behöver vi ha en personal som 

mår bra och trivs. Detta skapar vi genom att gå igenom olika områden som trivsel, persona-

lens utvecklingsmöjligheter, sjukfrånvaro och stress, jämställdhetsarbete och plan för etisk 

mångfald, vi skickar ut personalenkät minst en gång i året, bjuder in arbetshälsovården för 

en genomgång, gör riskbedömning samt genom att vara tydliga och skapa en arbetsmiljö-

policy som sätter riktlinjer.   

 

Trivsel 

Trivsel är ett av de viktigaste redskapen att jobba med. Det har varit svårt att skapa trivsel 

under corona året 2020 p.g.a. alla begränsningar och vad de fört med sig. I Jakobstad blev 

Ekmans Bussar uppköpta av Ingsva 12.2.2020 och alla inplanerade aktiviteter för att föra 

samman två olika företagskulturer fick skjutas upp. Vi har jobbat vidare på att skapa trivsel 

med de medel vi kan använda nu just, bl.a. med samarbets- och tidtabellsgruppen och ge-

nom chaufförsgruppen som hittills dock enbart finns på ritbordet, p.g.a. corona-läget.  

Samarbets- och tidtabellsgruppen har regelbundna möten och finns till för att optimera tra-

fiken och öka samarbetet samt förståelsen. Gruppen består av främst trafikledare och 

chaufförer, alla får komma till tals och föra fram förslag som konkret kan förändra vardagen 

i arbetet. 

Chaufförsgruppen kommer att bestå av chaufförer från Närpes och Jakobstad och tanken 

https://www.ingsva.fi/wp-content/uploads/Sopsortering.pdf
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här är som sagt att skapa direktiv för chaufförer av chaufförer så vi får en jämnare kvalitet 

inom flera områden.     

 

Personalens utvecklingsmöjligheter 

Målbilden på Ingsva är att alla som vill skall ha rätten att utvecklas. För att uppnå detta 

krävs en öppen kommunikation, men också utvecklingssamtal. Vi har utvecklingssamtal 

med hela personalen minst en gång per år och där går man igenom bl.a. exakt detta, om 

viljan att utvecklas finns. För en chaufför kan det betyda möjligheten att köra en annan 

sorts trafik men också att gå vidare och utbilda sig t.ex. så man börjar arbeta på verkstaden 

eller som trafikledare eftersom en del av rekryteringen sker internt. Alla har möjligheten att 

gå en skolning som intresserar eftersom vi anser att det alltid är bra att få nya färdigheter 

och bredda sitt kunnande inom branschen. För den som vill ta ett steg tillbaka finns också 

den möjligheten eftersom ingen skall behöva känna sig obekväm i sin yrkesroll.  

 

Sjukfrånvaro och stress 

Vår målbild är att vi skall ha minimal stressrelaterad sjukfrånvaro och att tröstkeln skall vara 

låg för att säga hur man har det. Vi tror att faktorer som bidrar till att sänka sjukfrånvaron 

bl.a. är utvecklingssamtalen, att man vet vem ens förman är och personalenkäten som 

skickas ut några gånger i året. Vi följer upp sjukfrånvaron för att se om den minskar eller 

ökar. 

 

Jämställdhetsarbete och plan för etisk mångfald 

Vi vill få in mera kvinnor i en mansdominerad bransch. För att lyckas med detta har vi frågat 

runt bland våra kvinnliga chaufförskollegor och fått en del nyttig information om vad de 

tycker saknas och hur de tror vi kan få in flera kvinnor. Det handlar också om rent praktiska 

saker som att våra depåer behöver vara helt likvärdiga med bl.a. toaletter och omklädnings-

rum samt problem att hitta bekväma chaufförskläder åt kvinnor. Här kommer en skild jäm-

ställdhetsplan att utformas för att även kvinnor skall se chaufförsyrket som ett fullgott al-

ternativ framöver.  

Vad gäller den etiska mångfalden så är den i princip obefintlig i nuläget. Vår målbild här är 

att få en större mångfald bland personalen på sikt. Just nu är det inte aktuellt med nyrekry-

teringar p.g.a. corona-läget.   
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Personalenkät  

Varje år skickar vi ut en personalenkät minst en gång i året. Trots att coronan gjort allt osä-

kert och hindrat oss från att umgås som vi brukar har vi fått överraskande positiv respons. 

 66,7 % av våra anställda skulle rekommendera åt en vän att jobba här 2020. 

 26,7 % skulle kanske rekommendera åt en vän att jobba här 2020. 

Motsvarande siffror 2019 skulle 56,7 % rekommendera åt en vän att jobba här medan 40 % 

kanske skulle rekommendera åt en vän att jobba här.  

En övergripande del av personalen trivs bra med sitt arbete. På en skala 1-10 var 1 är sämst 

och 10 är bäst placerar sig 73,3 % bland de 3 högsta poängen, 8-10. 2019 var det 76,7 % 

som gav poängen 8-10 så corona året har inte påverkat dessa siffror heller speciellt mycket. 

Det vi däremot tydligt ser är att corona-läget skapat en oro över det egna arbetet, hela 66,7 

% känner oro.  

 

Trygghet, säkerhet och riskhantering  

Säkerheten är det viktigaste för oss. Att kunden skall känna sig säker i våra bussar, att alla 

våra medarbetare får arbeta på en trygg och säker arbetsplats. För att kunna fungera så sä-

kert som möjligt kommer arbetsplatshälsovården ut och gör en arbetsplatsutredning konti-

nuerligt. Efter det gör arbetsskyddet en intern riskbedömning. Olyckor, tillbud och risk-

observationer skall rapporteras så de att de kan resultera i avhjälpande åtgärder. Vårt mål 

är att det inte skall ske några arbetsplatsolyckor.  

Arbetsskyddskommissionen arbete har haft corona-paus, men har återupptagit arbetet un-

der mars månad. Vår kommission består av medarbetare från kontoret och chaufförer. Hit-

tills har kommissionens arbete inte kommunicerats ut inom bolaget åt övriga medarbetare i 

den utsträckning det borde ha. Här kommer en förändring att ske så alla känner till kom-

missionens arbete och i större utsträckning vet i hurudana frågor man skall vända sig till 

kommissionens medlemmar. Detta är en stor del av att göra Ingsva mera säkert.  

 

Arbetsmiljöpolicy  

Vi har en ny arbetsmiljöpolicy som i sin helhet kan läsas här. I den stipulerar vi hurudan typ 

av arbetsplats vi vill vara för våra medarbetare, en arbetsplats var man skall trivas och vilja 

stanna kvar. Där står om säkerhet, etiska riktlinjer, vår drog- och missbrukspolicy, om trafik-

säkerhet och efterlevnaden av arbetsmiljöpolicyn.  

Vår drog- och missbrukspolicy stipulerar att Ingves & Svanbäck skall vara en drog- och alko-

holfri arbetsplats, att medarbetare skall vara fria från följdeffekter av alkohol- och drogpå-

https://www.ingsva.fi/wp-content/uploads/Arbetsmiljopolicy_Ingsva.pdf
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verkan på tid avsedd för arbete. 

Trafiksäkerhet är av största vikt för Ingsva och vi sluter upp bakom NTM-centralernas noll-

vision, vilken syftar till att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken till noll.    

 

5.5 Ingsva i framtiden  

Ingsvas mål är att vara med i tiden och inte stagnera. Vi vill vara med och bidra till att infra-

nätet skall utvecklas så långt som möjligt, det är viktigt för oss att vara tillgängliga för kun-

den och detta kommer vi att bli ännu bättre på även framöver genom att utveckla mjukvara 

för våra kunder. 

Vi kommer att lansera en helt ny typ av biljett, Ingsva Go, som ger kunden möjlighet att 

resa med alla våra bussar från Karleby i norr till Kristinestad i söder för bara 149 € i måna-

den. Den innefattar all vår linje och viptrafik så man i praktiken skall kunna komma med tå-

get, använda tågbussen och hoppa på en linje- eller vipbuss för att komma närmare hem-

met. 

Ledningsgruppen har en förbättringsmålslista vart man sätter upp och kontinuerligt går ige-

nom att förbättringsarbetena slutförs. Gruppen jobbar också aktivt för att minimera antalet 

reklamationer, varje avvikelse och reklamation går man igenom.    
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6. Hållbarhetsarbete 2021 

Ingsvas dokumenterade hållbarhetsarbete har påbörjat sin resa. Arbetet att göra Ingsva 

mera hållbart kommer inte att försvinna någonstans, snarare tvärtom. Vi har en hel del åt-

gärder som skall införlivas under 2021 och en hel del vi redan påbörjat.  

 

Här ett axplock av vad som är på gång hos Ingsva 2021: 

 Arbetsmiljöpolicyn införlivas 

 Dokumenterad uppföljning av sjukfrånvaron 

 Arbetsskyddet skall nå ut på ett mer omfattande sätt  

 Chaufförsgruppen skapar direktiv för ett mera enhetligt Ingsva 

 Åtgärder för att skapa en ännu mer öppen kommunikation 

 Jämställdhetsarbetet fortsätter 

 Vi jobbar vidare med kundengagemanget 

 Vi jobbar vidare med planen att minimera våra fossila avtryck 

 Ingsva GO 

 

 

 

 

För kundens del skall varje resa kännas trygg och hållbar!  

 




