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Leverantörens namn: 

Datum för genomförande: 

Revisionsteam: Representanter från leverantören: 
Tino Gournambassis, VD
Tommy Karlsson, Kvalitets- & Miljöchef
Mattias Adamsson,  Inköpschef
Patrick Jansson, Marknads- & Försäljningschef

Syfte med revisionen: 

Omfattning: 

Eventuella fokusområden:

Kriterier:

Metod: 

Dokumentation från revisionen: 

Hålltider: När: Vad: Kallade: 
Kl 10.00-10.20 Inledande möte Tino G, Tommy K, Patrick J
Kl 10.20-11.00 Del 1: Miljö och fossilfria transporter Tommy K, Tino G
Kl 11.00-11.45 Del 2: Underleverantörer, kvalitetssäkring och 

hållbara  leverantörsled
Mattias A, Tommy K, Tino G

Kl 11.45-12.45 Lunch
Kl 12.45-13.40 Del 3: Affärsetik Patrick J/Tino G, Tommy K
Kl 13.40-14.00 Avslutande möte och summering Tommy K, Mattias A, Patrick J, Tino G

Datum för åtgärder: Inom 30 dagar, dvs senast den 2020-10-18 ska leverantören informera Sinfra om planerade åtgärder om åtgärderna inte redan är 
stängda. Senast inom 90 dagar, dvs senast den 2021-01-15 ska leverantören informera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta att 
avvikelser är stängda. 

Dagens revision omfattar verksamheten vid: 
Hela KL Industris verksamhet

Syftet med revisionen är att: 

1) Säkerställa  att ramavtalsleverantörerna fullföljer sina åtaganden gentemot Sinfras medlemmar enligt ramavtalet. 
2) Följa upp leverantörernas redovisade svar som en service för våra medlemmar så att de kan säkra att man engagerar leverantörer 
som tar ansvar för sina produkter och tjänster miljömässigt, etiskt och socialt 
3) Bidra till sund konkurrens genom att kontrollera efterlevnad av krav, så att inte leverantörer som egentligen inte uppfyller krav 
kan få värdefulla ramavtal
4) Bidra till leverantörernas ständiga förbättringar inom hållbarhetsarbetet 
5) Bidra till dialog om omställningen till en hållbar verksamhet hos leverantören för att bidra till långsiktighet och framförhållning i 
planeringen 

Representanter från Sinfra: 
Susanne Eriksson, revisionsledare och tf Hållbarhetsansvarig Sinfra
Magnus Pettersson, Strategisk upphandlare Sinfra
Sophia Rörström, Taktisk upphandlare Sinfra

KL Industri AB

2020-08-31

Revisionsteamet tillsammans bedöms på ett verkansfullt sätt kunna utvärdera hållbarhetsarbetet hos leverantören. 

a) Revisionsrapport (detta dokument)

a) Dokumentgranskning 
b) Uppföljning med hänvising till redovisande dokument
c) Digital revision
d) Intervju med representanter från leverantören

a) Ramavtalet mellan leverantören och Sinfra
b) Redovisade svar från leverantören vid upphandlingen
c) Redovisade svar från leverantören på hållbarhetsutvärderingen från Sinfra
d) Refererade dokument och information hos leverantören

Process kring inköp och underleverantörer
Process kring transporter och logistik
Process kring rapportering, mätning och uppföljning av nyckeltal
Process kring mål, handlingsplaner
Process kring policys, utvärdering av efterlevnad och kommunikation av policys



Avvikelse
Förbättrings-förslag

Reviderat företag: OK

Datum: 

Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 1: Miljö 

Nyckeltal
1.5 a) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Har ert företag identifierat nyckeltal 
för er verksamhet som har koppling till 
miljö? Svar: "Ja" och anger CO2 ton/år 

a) Beskriv hur ni arbetar med nyckeltal inom miljö. 
b) Kan vi få se exempel på mätresultat? 
c) Vad inkluderar ni i era beräkningar för CO2? (KL Industris 
egna CO2-emissioner eller även indirekta emissioner? 
d) Hur såg resultatet ut under 2019?
e) Vad har ni för planer/strategier/mål framöver?

OK

a) Nyckeltal mäts över tid där tex CO2 emissioner sätts i relation till antalet 
stationer levererade under året för att kunna jämföra nyckeltal mellan år 
och följa trendutvecklingen. 
b) Visar miljörapport för 2019 med beräknade CO2-utsläpp för svenska 
respektive finska verksamheten.  Transportören förser KL Industri med CO2-
statistik vilket innebär att KL har bra kontroll på trendutvecklingen. 
c) Beräkningen av CO2 inkluderar transporter till kunder, från leverantörer, 
ballasttransporter, egna truckar bland annat. 
e) Presenterar genomförda åtgärder under föregående år för att minska 
miljöpåverkan däribland klimatpåverkan. Däribland att ställa krav på 
transportör att använda HVO istället för fossil diesel samt att ta in 
betongtillverkning i egen verksamhet/egna processer vilket minskar 
transporter totalt sett. Arbetsfunktion för transportplanering finns i 
organisationen och i denna funktion ingår att löpande planera transporterna 
så effektivt som möjligt med hög fyllnadsgrad och effektivaste rutt. 
Miljömålen redovisades som inkluderar nyckeltal för CO2/produkt  från 
leveranser in till KL respektive ut från KL samt intern dieselförbrukning per 
produkt.  

Nyckeltal
1.5 a) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Har ert företag identifierat nyckeltal 
för er verksamhet som har koppling till 
miljö? Svar: "Ja" och anger CO2 ton/år 

Våra medlemmar ger ofta ut egna hållbarhetsrapporter, har 
ni  mätningar som kan komma våra medlemmar till nytta? 
T.ex. CO2 per medlem, per avrop, per produkt? Andel fossilfria 
transporter per medlem/avrop? OK

CO2 kg per nätstation mäts men är ett snittvärde för KL Industri under 
perioden och inte per medlem. Eftersom transporter ruttas för samtransport 
till/från olika kunder blir det svårt att beräkna kundspecifika nyckeltal. 

KL Industri AB
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Fossilfria transporter
2.2 f) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter med leverans av era produkter 
och/eller tjänster? Svar: "Ja, 88%. Vi 
samarbetar med transportbolag och krav 
från KL är använda HVO istället för diesel. Vi 
har själva reducerat våra frakter med ca 15-
20 % genom uppförande av egen ny 
produktionanläggning och nya fabrik där vi 
själva ska tillverka ingående komponenter 
istället för köpa dessa från leverantörer med 
tillhörande transporter." 

Ni svarar i hållbarhetsutvärderingen att ni kan erbjuda 88% 
fossilfria transporter. Hur kommer ni fram till det?  Beskriv 
bakgrunden och hur ni mäter detta. Vad inkluderas i dessa 
siffror - tjänsteresor, transportörer? Hur ser det ut på 
respektive område? Vad är fossilfritt enligt mera mätningar 
(HVO eller även annat)?
Ni har tunga transporter, hur har ni lyckats med 88%? Vilka 
transportörer har ni? Ni säger att ni ställer krav på HVO 
istället för diesel, hur fungerar det i praktiken?
Har ni några planer/strategier/mål framöver?

OK

Presenterar  livscykelanalys över olika faser i produkternas livscykel. 
Presenterar beräkningar av CO2 i olika faser där det framgår att 
grävmaskiner/kranbilar och liknande typ av transporter står för en  liten del 
av CO2 och påverkar inte den totala CO2 nämnvärt. Installationsfasen där 
grävmaskin/kranbil används ansvarar kunden för och KL kan i regel inte 
påverka detta. Angivet värde på 88% fossilfria transporter kommer från att 
lastbilstransporterna med Manfredssons åkeri sker med HVO så långt det är 
möjligt.  Transportören redovisar CO2 löpande vilket ligger till grund för KLs 
beräkningar.  KL Industri ställer även krav på  minst Euro5 i fordonen . 

Ang mål och strategier:  presenterar genomförda åtgärder för att minska 
klimatpåverkan, tex insatser för att minimera transporter  genom att ta hem 
betongtillverkning vilket minskat inleveranser av betongelement med 10-
20% jmf innan, att flisa trämaterial så att avfallstransporten innehåller hög 
fyllnadsgrad istället för mycket luft, att samordna dag för inleverans, 
effektiviseringar i kyl- och värmeanläggning, ersatt  egna truckar med nyare, 
ersättningsprodukter för SF6-gas samt fortsatt krav på transportörer att gå 
över till HVO. Målen för 2020 presenterades. 

Cirkularitet och återvinning
2.2 a) 

Hållbarhetsutvärderinge
n

Fråga: Arbetar ert företag aktivt för att 
använda effektiv teknik och undvika avfall 
och utsläpp? Svar: Ja. 

Hur ser det ut med återvinningsbarhet för era produkter? Har 
ni några planer för ett mer cirkulärt arbetssätt? Hur ser ert 
arbete ut för att undvika avfall i möjligaste mån?

OK

Presenterar LCA över hela processen: material och kompontenter, transport, 
tillverkning, transportera, installera, använda & underhålla, hantera avfall. 
Beräkningen är gjord på att stationen ska vara i bruk i 40 år. SF6-gasen är ej 
inkluderad utan hanteras som en risk. De redovisar även med vartifrån 
materialet kommer (vilka länder). Redovisar mätningar över hur stor 
återvinningsgraden är per material i nätstationer. KL Industri uppskattar att 
en hög andel kan återvinnas av de flesta materialslagen (tex kablar, 
väggar/tak, kopparartiklar, HSP och transformator. Det är fundamenten av 
cement/stål som går till deponi, i övrigt hög återvinningsgrad.
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 2: Underleverantörer, kvalitetssäkring och hållbara  leverantörsled

Säkerhet och kvalitetsäkring av 
underleverantörer

Lagkrav

Krav på elsäkerhet och säker arbetsmiljö Beskriv hur ni kontrollerar och följer upp era 
underleverantörer för att förebygga säkerhetsbrister, 
kvalitetsbrister etc nedströms i kund- och beställarleden. 
Hur säkerställer ni att era underleverantörer har genomfört 
sin egenkontroll innan montering och leverans hos våra 
medlemmar?

OK

Svarar att vissa produkter ska levereras tillsammans med leveransprotokoll  
till KL vilket inkluderar leverantörens slutkontroll och egenkontroller. KL 
Industri ställer krav på sina leverantörer att produkterna ska komma 
kontrollerade  in till KL och KL gör stickprov på produkterna  i sin 
ankomstkontroll på vissa delar av produkten. Om det förekommer 
kvalitetsbrister sätter KL in extra ankomstkontroller  under en tid som inte 
alltid leverantören vet om . 
KL Industri provar alltid nätstationen innan de skickas till kund. 

Säkerhet och kvalitetsäkring av 
underleverantörer

Ramavtalet

Skrivning i ramavtalet om att eventuella 
garantiärenden ska hanteras direkt mellan 
ramavtalsleverantör och medlem. 

När det sker avvikelser, hur arbetar ni med att förebygga att 
samma sak upprepas?  
Hur hanterar ni en inkommen anmälan om en brist? Beskriv er 
process. Vem ansvarar för vad, vad gör ni? Direkta åtgärder 
och långsiktiga åtgärder för att förebygga att det sker igen. 

OK

Svarar att KL Industri har ett avvikelsesystem där både kundreklamationer, 
leverantörsreklamationer och interna avvikelser hanteras. 

Om en kundreklamation identifieras registeras ärendet och en snabb 
respons till kunden ges för att visa att hanteringen inletts. En utredning görs 
kring rotorsaken/erna  och ägare till hanteringen utses. Ägaren ska vara 
närmast rotorsaken. Kortsiktiga korrigerande åtgärder sätts in såväl som 
långsiktiga åtgärder för att förebygga att samma sak sker igen. Systemet 
tillåter även en överblick över ärenden  för att få helhetssynen. 

Hållbarhets krav mot 
underleverantörer

3.1 b) Hållbarhet-
sutvärderingen

Fråga: Har ni rutiner för bedömning och 
granskning av nya och existrerande 
leverantörer avseende miljö, affärsetik oc 
social hänsyn? Svar: "Ja, I leverantörs 
bedömning ingår krav och/eller att man 
följer miljö, affärsetik , social hänsyn etc. Tex 
på krav är att följa UNGC’s 10 principer för 
mänskliga rättigheter, arbetsmarknadsregler. 
miljö och anti-korruptionsregler. Tex på att 
följa är ISO 14001 om företaget inte är 
certifierat. KL krav på leverantör kring 
affärsetik, miljö, social hänsyn, code of 
conduct osv förs in i avtalet och efterlevnad 
kravställs. Därefter görs uppföljning."

Beskriv hur ni dokumenterar och kommunicerar 
motsvarigheten till Sinfras Code of Conduct till era 
underleverantörer. Ge exempel. 
Kontrollera avtalsmall och exempel på avtal med 
underleverantör 
Ni anger att ni gör uppföljning, hur går det till? 
Gör ni en förnyad bedömning regelbundet eller omförhandlas 
avtalen regelbundet? Hur kommunicerar ni i sådanafall en 
eventuell ändring? 
Ni svarar att ni gör en riskbedömning för att identifiera 
leverantörer där det finns en risk att CoC inte efterlevs. 
Berätta mer om riskbedömningen. 

OK

Redovisar hur de arbetar med att bedöma  nya leverantörer och hur 
befintliga leverantörer kontrolleras löpande. Mall för 
leverantörsbedömningsformulär visades där leverantörer poängsätts i ett 
"scorecard". En ny leverantör kontrolleras genom att begära in bevis för ISO-
certifikat och certifieringsstatus kontrolleras löpande hos befintliga 
leverantörer. KL Industri förespråkar  och väljer helst de leverantörer som 
har 9001 och/eller 14001. KL undersöker även  OHSAS/45001-certifieringar, 
om de gör egna kvalitetsmätningar, om de är anslutna till  eller arbetar i 
enlighet med Global compact  etc och sätter poäng utifrån svaren.
Uppförandekoden med Global compact finns också reglerad i avtalen med 
leverantörerna.  Stickprov togs för att kontrollera att detta stämmer med 
verkligheten. Bevis i form av signerat intyg från Eaton Holec AB daterat 
2019-01-19 presenterades. Intyget visar att leverantören och deras 
underleverantörer och affärskontakter  åtagit sig att uppfylla  Global 
compacts 10 principer.  Avtalsmallen granskades också, skrivningen om att 
följa Global compact finns med i mallen. 
Uppföljning sker genom att KL Industri  löpande uppdaterar leverantörens 
scorecard  samt  genom att genomföra leverantörsrevisioner på plats. Dock 
har revisioner pausats under corona.  
Riskbedömning genomförs som en del av bedömningen av leverantören, där 
bedömer KL  sina leverantören i sin helhet och hållbarhet är en av delarna. 
Man har medvetet valt leverantörer inom EU så långt det går för att 
minimera riskerna med att leverantörer tex inte uppfyller EU-krav. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 3. Affärsetik

Affärsetik
1.7 c) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Markera för varje område nedan de 
delar som ingår i ert arbete med affärsetik 
ang c) mutor. Svar: "Styrdokument, 
utbildning och uppföljning"

Beskriv hur ni arbetar med att förankra era policys bland era 
anställda gällande affärsetik?
Kan vi få se exempel på att tex er säljavdelning har genomgått 
utbildning? Alternativt högsta ledning? 
Ni  anger i Hållbarhetsutvärderingen ang affärsetik 
(korruption, kartellbildning, mutor, penningtvätt mm) att ni 
har både styrdokument, utbildningar och uppföljning. Kan vi 
få se bevis på detta? 
Beskriv hur ni mäter och följer upp efterlevnad av er policy 
inom affärsetik gällande mutor
Kontrollerar ni tex representation gentemot offentliga 
verksamheter så att den följer era policys? 

OK

Styrdokument finns dokumenterat , däribland Affärsetiska regler som finns 
publicerade på publika hemsidan. 

Utbildning: Hos KL Industrier får alla nyanställda en genomgång av policys 
som en del av ett introduktionsprogram. Både arbetstagare och 
arbetsgivare signerar. Stickprov på nyanställda  får introduktion gjordes, en 
nyligen anställd person (Erik) och dennes introduktionsprogram granskades. 
Om den nyanställde är chef finns ett anpassat introduktionsprogram med 
anpassning till chefens ansvarsområde . Chefer ska även gå igenom policys 
årligen med sitt team. 

Uppföljning av efterlevnad av policys  exempelvis mutor görs via 
ekonomisystemet. Representationskostnader godkänns enligt 
farfarsprincipen. 

Affärsetik
Affärsetiska regler KL 

Industri AB

 "Chefer inom alla delar av företaget har ett 
ansvar för spridning. Uppföljning görs enligt 
rutin i KL Industri AB,s 
verksamhetssystemet."

Ni skriver i era affärsetiska regler att "Chefer inom alla delar 
av företaget har ett ansvar för spridning. Uppföljning görs 
enligt rutin i KL Industri AB,s verksamhetssystemet." När 
senast kommunicerade chefen X till sin grupp? Kontroll av 
implementering av rutinen att chefer ska kommunicera och 
sprida information om rutinerna. 

OK

Stickprov togs på Marknads- och Försäljningschefen som haft en 
genomgång senast hösten 2019,  då hölls en större träff för att påminna om 
etiska regler. Då gavs också tillfälle för dialog och frågor om praktisk 
tillämpning av policys. Förra veckan hade säljarna en genomgång av vad 
man får göra och inte med sina kunder. De har riktlinjer kring gåvor till olika 
kundsegment. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Visselblåsarfunktion
1.8 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Förslag och synpunkter a) Har 
medarbetare, anställda samt andra 
intressenter (t.ex. kringboende) rätt och 
möjlighet att påverka genom att lämna in 
förslag och klagomål utan att frukta för straff 
eller negativa påföljder? Svar: "Ja"

Beskriv ert arbetssätt och system för att ta emot förslag och 
klagomål? 
Kan man vara anonym? 
Finns alternativa kanaler att lämna in synpunkter, så att man 
tex kan gå till någon annan än sin chef? 
Hur många ärenden har ni fått in under senaste 3 åren?
Hur många av dessa är stängda?
Hur kommunicerar och informerar ni om denna funktion? 

OK

KL industri svarar att ja, det har förekommit visselblåsarärenden vilket visar 
att vi har fungerande arbetssätt för detta. Personalen har flera alternativa 
kanaler att gå till om man inte är bekväm med att gå till närmaste chef, tex 
till personalchef som har tystnadsplikt (absolut sekretess gäller - VD får inte 
heller veta). Därutöver finns  7-8 "Skyddssamariter" på verkstad och  på 
tjänstemannasidan dit man kan vända sig kring ex diskriminering. Ingen 
utav dessa är chefer, utan medarbetare som är utsedda. Därtill finns VD, 
styrelseordförande. 

Information om visselblåsarfunktionen ges till varje nyanställd person och 
ingår i introduktionsprogrammet. 

Muntlig genomgång av inkomna visselblåsarärenden och hur dessa 
hanterades  presenterades under revisionen (dock utelämnar vi detta i 
denna revisionsrapport ). Samtliga är stängda. 
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