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Leverantörens namn: 

Datum för genomförande: 

Revisionsteam: Representanter från leverantören: 
Hans Martin, VD och ansvarig för ramavtalet, Kompotek 
AB
Sebastian Vallin, administration inkl hållbarhetsarbetet, 
Kompotek AB

Syfte med revisionen: 

Omfattning: 

Eventuella fokusområden:

Kriterier:

Metod: 

Dokumentation från revisionen: 

Dagens revision omfattar verksamheten vid: 
Kompotek AB (hela verksamheten)

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 hållbarhetsansvarig Sinfra
Lars-Eric Larsson, Strategisk upphandlare, Sinfra
Nabaz Dalshad, Taktisk upphandlare, Sinfra

Kompotek AB

2020-08-27

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 leverantörsbedömningar och uppföljning av underleverantörer
Process kring rapportering, mätning och uppföljning av nyckeltal inom miljö och hållbarhet
Process kring mål, handlingsplaner
Process kring policys, utvärdering av efterlevnad och kommunikation av policys inom affärsetik



Hålltider: När: Vad: Kallade: 
08.30-08.50 Inledning och presentation Hans Martin, Sebastian Vallin
08.50-09.30 Underleverantörer, leverantörskedjor Hans Martin, Sebastian Vallin
09.30-09.45 Paus
09.45-10.15 Miljö och fossilfria transporter Hans Martin, Sebastian Vallin
10.15-11.00 Lagar och efterlevadskontroller Hans Martin, Sebastian Vallin
11.00-11.30 Avslutning och summering Hans Martin, Sebastian Vallin

Datum för åtgärder: Inom 30 dagar, dvs senast den 2020-10-12 ska leverantören informera Sinfra om planerade åtgärder om åtgärderna inte redan är 
stängda. Senast inom 90 dagar, dvs senast den 2021-01-11 ska leverantören informera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta 
att avvikelser är stängda. 



Avvikelse
Förbättrings-förslag

Reviderat företag: OK

Datum: 

Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 

förbättringsförslag
Kommentar

Del 1: Leverantörsled

Leverantörer 3 Hållbarhetsutvärderingen

Fråga: Använder ert företag 
underleverantörer/underkonsulter inom 
ramavtalet med Sinfra? Svar: "Ja"

a) Beskriv era leverantörer och leverantörsled öpergripande. 
Vilka länder tillverkas produkterna i, vilka länder köper ni in 
produkterna ifrån? Är någon utanför EU? 
b) Ni svarar i upphandlingen att ni har produkter som 
produceras i Kina respektive Ryssland, kan ni namne minst en 
leverantör i Kina respektive Ryssland? 

OK

Namnger fem större leverantörer: (namn borttaget i 
revisionsrapporten pga konfidentialitet men uppvisad under 
revisionen) i Tjeckien, Kina, Ryssland, Italien, Tyskland och 
därutöver ytterligare en leverantör i Lettland som förädlar 
produkter.

Leverantörer 3.2 Hållbarhetsutvärderingen

Fråga: Har ert företag utfört en 
riskbedömning för var i er leverantörskedja 
det kan förekomma problem med att fullt ut 
möta kraven enligt Sinfras uppförandekod 
för leverantörer avseende miljö, affärsetik, 
social hänsyn. Svar: "Ja"
Fråga: Har ni rutiner för bedömning och 
granskning av nya och existerande 
leverantörer avseende miljö, affärsetik och 
social hänsyn. Svar: "Ja"

a) Kan ni beskriva övergripande hur ni arbetar med 
leverantörsbedömningar när det gäller hållbarhet och hur ni 
bedömer och granskar en ny leverantör till er?  Hur går det 
till? Kan ni visa upp hur ni bedömt leverantörerna utifrån tex 
miljöhänsyn? 
b) Ni svarar att ni gör en riskbedömning av er 
leverantörskedja, kan ni visa upp hur er riskbedömning ser ut, 
hur har ni bedömt era leverantörskedjor?  Var ser ni störst 
risker? Förbättrings-

förslag

Vi ser förbättringspotential i ert arbetssätt 
med leverantörsgranskningar och 
bedömningar. Vi rekommenderar att ni 
utvecklar en mall/checklista som används 
vid leverantörsgranskningen på plats. En 
sådan checklista skulle underlätta att rikta 
fokuserade frågor till leverantören och 
möjlighet att dokumentera svar och 
eventuella brister som ska kommas ihåg 
att följa upp. Checklistan kan innehålla 
frågor inom både miljö, affärsetik och 
social hållbarhet och kontroll av att de har 
koll på lagkrav. Bra att ni besöker era 
väsentliga leverantörer på plats, här finns 
potential att få till en bra 
leverantörsgranskning kring hållbarhet. 

a) Kompotek undersöker om leverantören har certifikat 
inom miljö (14001), kvalitet (9001) och arbetsmiljö (OHSAS 
18001 alt 45001), om de uppfyller produktkrav gällande c-
certifikat (CHPD) samt besöker de större leverantörerna ca 
1 ggr per år. Vanligtvis besöks produktionen vid dessa 
tillfällen. 
B) vi gör riskbedömningar men den är inte skriftlig och vi 
kan därför inte visa upp bevis för att det är genomfört

Leverantörer
3.1 samt 3.2 

Hållbarhetsutvärderingen

Fråga: Vilka metoder använder ni för att 
ställa etiska, miljömässiga och sociala krav 
på era leverantörer som harmoniserar med 
Sinfras uppförandekod för leverantörer? 
Svar: "Informeras skriftligt"

Fråga: Har ni rutiner för bedömning och 
granskning av nya och existerade 
leverantörer avseende miljö, affärsetik och 
social hänsyn?" Svar: Ja, frågor ställs 
skriftligen om certifieringar alternativt 
policys. De får också en kopia på 
uppförandekoden och vi begär en skriftlig 
vidimering att den följs"

Kan vi få se bevis på att ni mottagit en skriftlig vidimering 
från den kinesiska leverantören och den ryska leverantören 
om att Sinfras uppförandekod för leverantörer ska följas? 

OK

Visar vidimeringar från: 
1) En av leverantörerna ovan (namn borttaget i denna 
rapport men visad under revisionen) om att de följer Sinfras 
uppförandekod (vidimering daterad 2019-10-25 )
2) Ytterligare leverantör (namn borttaget i denna rapport 
men visad under revisionen) om att de följer Sinfras 
uppförandekod (vidimering daterad 2019-10-28)

3.4 Hållbarhetsutvärderingen

Fråga: Tillstånd och licenser a) innehar era 
underleverantörer alla nödvändiga tillstånd 
och licenser enligt miljölagstiftningen? Svar: 
"Ja"

Kan ni redogöra för vilka tillstånd och licenser som är 
nödvändiga för era underleverantörer? Hur kontrollerar ni att 
de har dessa ? OK

Vi är certifikatshållare i några fall, det innebär att vi har full 
kontroll på att kraven uppfylls. I övriga fall undersöker vi 
om leverantören har giltigt c-certifikat (CHPD), EHP-
certifikat och CE-intyg på produkterna där det är relevant.  

Del 2: Miljö

Kompotek AB

2020-08-27
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 

förbättringsförslag
Kommentar

Fossilfria transporter

f ) Hållbarhetsutvärderingen 
samt komplettering datering 

2019-12-02 på senaste 
upphandlingen

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter i samband med leverans av era 
produkter och/eller tjänster? Svar: "Nej"

Kompletteringsvar daterad 2019-12-02 i 
upphandlingen om fossilfria transporter: 
Anger att "Vi har påbörjat undersökningar 
om vi kan erbjuda en högre andel av 
fossilfria transporter både med våra 
befintliga speditörer/åkerier men också hos 
andra. I nuläget kan vi inte svara på hur det 
går men en process är påbörjad. Den 
speditör vi använder idag har ungefär 30% 
fossilfritt men vår målsättning är att nå 
100%. Till vissa orter kan vi erbjuda det 
redan idag men ej till fraktvillkor DDP. "

a) Beskriv hur era transportkedjor ser ut idag, hur sker 
transporterna? 
b) Hur ser era framtidsplaner ut för fossilfria transporter? Har 
ni några mål, strategier?
c) Vilka krav ställer ni idag på era transportörer och hur ser 
era planer ut för krav kring fossilfria transporter? 

Förbättrings-
förslag

Vi rekommenderar att ni formulerar ett 
tydligare mål kring klimat och transporter 
för er på Kompotek och att ni sätter en 
tidplan/deadline för målet. Ett tydligare 
formulerat mål blir spetsigare och ökar 
chansen att ni tar ett kliv framåt. Tex att 
kunna erbjuda fossilfria transporter senast 
år x. 

a) Transportkedjanser ut så här: båt från tillverkningen i 
Kina (Shanghai) till Göteborg. Från Gtb till Lettland med 
lastbil för förädling. Från Lettland till leverans hos medlem 
sker med lastbil. 
B) Vi har ett övergripande mål om att minska 
miljöpåverkan från våra transporter över tid. 
c) Vi genomförde en ny transportupphandling under 2020 
och inkluderade krav kring fossilfria transporter. I 
upphandlingen ingick att skala ner antalet transportörer X 
för inrikes, Y för internationella frakter inkl Ryssland och 
övr Europa, Z för transporter i Sthlms-området, Å för 
mindre importgods, Ä för sjötransporter). Transportörerna 
X-Ä namngivna under revisionen men borttagna i 
revisionsrapporten pga konfidentialitet). Samtliga 
transportörer har mål kring fossilfria transporter där Best 
har mål att bli helt fossilfria till 2030. 

Nyckeltal
1.5 a) 

Hållbarhetsutvärderingen

Fråga: Har ert företag identifierat nyckeltal 
för er verksamhet som har koppling till 
miljö? Svar: "Nej"

 Har ni några planer på att börja följa upp något nyckeltal 
gällande hållbarhet/miljö framöver? 
Finns det några nyckeltal ni skulle kunna dela med Sinfras 
medlemmar, t.ex. gällande CO2 per produkt eller fossilfria 
transporter per medlem? Antingen nu eller i  framtiden? Förbättrings-

förslag

Vi rekommenderar att ni bestämmer er för 
något nyckeltal som ni kan följa över tid 
och som gärna är kopplat till ett mål. Tex 
CO2 i förhållande till något, tex 
omsättning, km eller antalet levererade 
produkter. Försök hitta nyckeltal som är 
enkla att plocka fram och som visar om 
era insatser har gett effekt. 

Nej, vi använder inga nyckeltal för mätningar och 
uppföljningar inom miljö och hållbarhet. Vi tar gärna emot 
tips och idéer. 

2020-08-27 Kompotek leverantörsrevisionsrapport ver 2021-04-19 Stängd och publicerad 5 av 12 Printed: 2021-04-19



Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 

förbättringsförslag
Kommentar

Del 3: Lagefterlevnad

Lagar och efterlevnadskontroll
1.6 a) och b) 

Hållbarhetsutvärderingen

Fråga: Har ert företag identifierat vilken 
miljölagstiftning som berör er verksamhet? 
Svar: "Ja" 
Fråga: Har ert företag ett kontrollsystem för 
att säkerställa att företaget följer aktuell 
lagstiftning i alla de länder där ni bedriver 
verksamhet? Svar: "Nej"

Ett minimkrav är att leverantörer uppfyller lagkrav. Hur 
säkerställer ni att ni vet om vilka lagar ni berörs av?  
Hur bevakar ni ändringar? 
Hur gör ni för att följa upp och kontrollera att ni följer 
lagstiftningen? 

Avvikelse

Vid stickprov på om laglistan innehåller 
aktuella lagkrav hittades en brist, 
Avfallsförordningen är inte uppdaterad. 
Det finns ett nyare krav jämfört med vad 
ni har i er laglista. Bra att ni kommit igång 
med en laglista för att ha koll på vilka 
lagkrav ni och era produkter berörs av. Vi 
rekommenderar att ni hittar ett verktyg 
som hjälper er att bevaka ändringar på ett 
smidigare sätt, tex digitalt verktyg istället 
för att manuellt uppdatera en relativt 
omfattande laglista. Ber er också 
undersöka om laglistan innehåller lagkrav 
som rör produkterna, såsom RoHS och 
REACH så att ni har en bevakning av 
eventuella ändringar även där. 

Visar upp laglista i excelformat där både miljö och 
arbetsmiljökrav listas inklusive information om hur 
Kompotek berörs och efterlevnadskontroll. Kompotek 
bevakar ändringar via nyhetsbrev från Arbetsmiljöverket 
och med hjälp av extern hjälp. 

Lagar och efterlevnadskontroll
1.6 a) och b) 

Hållbarhetsutvärderingen

Fråga: Har ert företag identifierat vilken 
miljölagstiftning som berör er verksamhet? 
Svar: "Ja" 
Fråga: Har ert företag ett kontrollsystem för 
att säkerställa att företaget följer aktuell 
lagstiftning i alla de länder där ni bedriver 
verksamhet? Svar: "Nej"

Hur säkerställer ni att produkterna som levereras till våra 
medlemmar uppfyller lagkrav, kvalitetskrav och miljökrav? 
Stickprov på: skulle ni säga att ni berörs av (RoHS, REACH)? 
Importerar ni produkter utanför EU och sätter på den 
europeiska marknaden?  

Avvikelse

En rutin/arbetssätt behöver komma på 
plats för att säkra att importerade 
produkter som berörs av RoHS och REACH 
uppfyller dessa krav. Produkter som berörs 
av RoHS (elektriska och elektroniska 
produkter med vissa undantag) ska ha ett 
Declaration of Conformity eller CE-intyg 
som anger 2011/65/EU för att ni ska veta 
att RoHS uppfylls. REACH kan intygas av 
leverantören i ett generellt företagsintyg 
medan RoHS intygas per produkt. Vi 
rekommenderar också att ni begär in 
skriftlig bekräftelse från era leverantörer 
att de endast levererar produkter som 
uppfyller gällande EU-lagkrav på 
produkterna, inkl RoHS och REACH, så har 
ni kommunicerat kravet till era 
leverantörer som ju tillverkar produkterna. 
Det kan tex framgå i avtal eller skriftlig 
vidimineringen på att de följer 
uppförandekoden. 

Ja, vi har produkter som innehåller elektronik och som 
importeras från utanför EU till den svenska marknaden. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 

förbättringsförslag
Kommentar

Del 4: Affärsetik

Policys, utbildning och uppföljning 1.7 Hållbarhetsutvärderingen

Fråga: Markera för varje område nedan de 
delar som ingår i ert arbete med affärsetik 
a) korruption, b) kartellbildning, c) mutor, d) 
penningtvätt, e) olaglig 
konkurrensbegränsning Svar: Finns 
styrdokument, utbildning och uppföljning

a) Ni har skickat er policy för affärsetik. Kan ni berätta om 
hur ni följer upp att policyn efterlevs?  
b) Kan ni berätta om hur ni utbildar/infomerar personal? Vem 
var senast anställd hos er, kan vi få se bevis på att denne 
person har fått utbildning i er policy för affärsetik? 

OK

Stickprov gjordes på att nyanställd personal fått 
information om policyn i affärsetik. S som närvarade på 
revisionen är relativt nyanställd och uppger att han fick 
information om Kompoteks policys och riktlinjer under 
introduktionen. Policyn finns tillgänglig på intranätet att 
läsa för alla och det ingår också i anställningsavtalet där 
anställda förbinder sig att följa företagets riktlinjer. 

Kompotek är ett mindre företag där kommunikationen är 
enkel att hantera. Vi träffas i stort sett varje morgon och 
det är lätt att nå ut med information till alla. Vi har ingen 
kontroll och uppföljning på om tex representationen ligger 
inom policyns gränser för att minimera risken för mutor 
men vi är ett litet företag där vi jobbar tillsammans och tar 
upp aktuella frågor direkt internt. 
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Reviderat företag: Kompotek AB
Deadline för att inkomma med planerade åtgärder: 2020-10-12
Deadline för attinformera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta att avvikelser är stängda. 2021-01-11

Avvikelse nr:
Bedömning Beskrivning av avvikelse Kommentar, minnesanteckningar från revisionen

1 Avvikelse

Vid stickprov på om laglistan innehåller aktuella 
lagkrav hittades en brist, Avfallsförordningen är 
inte uppdaterad. Det finns ett nyare krav jämfört 
med vad ni har i er laglista. Bra att ni kommit 
igång med en laglista för att ha koll på vilka 
lagkrav ni och era produkter berörs av. Vi 
rekommenderar att ni hittar ett verktyg som 
hjälper er att bevaka ändringar på ett smidigare 
sätt, tex digitalt verktyg istället för att manuellt 
uppdatera en relativt omfattande laglista. Ber er 
också undersöka om laglistan innehåller lagkrav 
som rör produkterna, såsom RoHS och REACH så 
att ni har en bevakning av eventuella ändringar 
även där. 

Visar upp laglista i excelformat där både miljö och 
arbetsmiljökrav listas inklusive information om hur 
Kompotek berörs och efterlevnadskontroll. Kompotek 
bevakar ändringar via nyhetsbrev från Arbetsmiljöverket 
och med hjälp av extern hjälp. 

1. Orsak, varför uppstod detta?

2. Utbredning, förekommer avvikelsen 
på andra håll (andra lagkrav etc)?

3. Planerad kortsiktig åtgärd 
(korrigerande åtgärd)

4. Planerad långsiktig åtgärd för att 
förebygga att samma sak inträffar igen 
(förebyggande åtgärd)

5. Vem ansvarar för åtgärderna?

6. Deadline

7. Genomförd åtgärd (korrigerande 
åtgärd)

8. Genomförd långsiktig åtgärd för att 
förebygga att samma sak inträffar igen 
(förebyggande åtgärd)

9. Bifoga bevis på åtgärder, ange 
hänvisning till bilaga

10. Kontroll och uppföljning, var 
åtgärden tillräcklig? Beskriv kortfattat.

11. Sinfras svar på åtgärd: (OK, 
komplettering behövs)

Ja, med online-verktyg får vi en bättre kontroll på uppdateringar av de lagar som berör oss.

OK, godkänt. Vi har fått bevis på att er befintliga laglista nu är uppdaterad med  Avfallsförordningen (2020:614). Vi ser också att ni har 
rutiner för att undersöka efterlevnad av RoHS och REACH hos era leverantörer. Vi rekommenderar fortfarande att ni lägger till RoHS 
och REACH i er laglista för att ha en bevakning på eventuella ändringar i lagkraven. Vi anser också att det är bra om ni fortsätter 
implementera onlineverktyget då vi tror att det minimerar risken för att eventuella framtida ändringar i lagkraven går er förbi. Vi 
godkänner åtgärderna på avvikelsen om att Avfallsförordningen då vi har fått bekräftat att denna nu är tillagd i er laglista. 

Planering

Genomförande av åtgärder

Sinfras bedömning

Hans Martin

2020-12-31

Listan är uppdaterad

Utvärdering av olika online-verktyg för lagbevakning pågår, upphandling klar inom 1-2 veckor.

Excel fil Laglista

Den anlitade konsulten har inte uppdaterat listan.

Nej, listan är den enda i sitt slag och skall ange samtliga lagar och förordningar som Kompotek åtagit sig att följa.

Kontrollera och uppdatera Excel-listan

Införskaffa online-verktyg för uppdatering av gällande lagar och förordningar.



Reviderat företag: Kompotek AB
Deadline för att inkomma med planerade åtgärder: 2020-10-12
Deadline för attinformera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta att avvikelser är stängda. 2021-01-11

Avvikelse nr:
Bedömning Beskrivning av Avvikelse/ förbättringsförslag Kommentar, minnesanteckningar från revisionen

2 Avvikelse

En rutin/arbetssätt behöver komma på plats för 
att säkra att importerade produkter som berörs 
av RoHS och REACH uppfyller dessa krav. 
Produkter som berörs av RoHS (elektriska och 
elektroniska produkter med vissa undantag) ska 
ha ett Declaration of Conformity eller CE-intyg 
som anger 2011/65/EU för att ni ska veta att 
RoHS uppfylls. REACH kan intygas av 
leverantören i ett generellt företagsintyg medan 
RoHS intygas per produkt. Vi rekommenderar 
också att ni begär in skriftlig bekräftelse från era 
leverantörer att de endast levererar produkter 
som uppfyller gällande EU-lagkrav på 
produkterna, inkl RoHS och REACH, så har ni 
kommunicerat kravet till era leverantörer som ju 
tillverkar produkterna. Det kan tex framgå i avtal 
eller skriftlig vidimineringen på att de följer 
uppförandekoden. 

Ja, vi har produkter som innehåller elektronik och som 
importeras från utanför EU till den svenska marknaden. 

1. Orsak, varför uppstod detta?
2. Utbredning, förekommer avvikelsen 
på andra håll (andra processer, andra 
orter etc)?
3. Planerad kortsiktig åtgärd 
(korrigerande åtgärd)
4. Planerad långsiktig åtgärd för att 
förebygga att samma sak inträffar igen 
(förebyggande åtgärd)
5. Vem ansvarar för åtgärderna?
6. Deadline

7. Genomförd åtgärd (korrigerande 
åtgärd)
8. Genomförd långsiktig åtgärd för att 
förebygga att samma sak inträffar igen 
(förebyggande åtgärd)
9. Bifoga bevis på åtgärder, ange 
hänvisning till bilaga

10. Kontroll och uppföljning, var 
åtgärden tillräcklig? Beskriv kortfattat.

11. Sinfras svar på åtgärd: (OK, 
komplettering behövs)

Excel fil KOMPOTEK  MHS and quality questionarie Suppliers with follow up questions

Ja, enligt vår bedömning

Sinfras bedömning
OK, godkänt. Vi ser att ni har stärkt era rutiner för att säkerställa att inköpta produkter uppfyller RoHS och REACH. Vi ser även i 
bifogade bevis att där finns frågor och kontrollfrågor som leverantören ska besvara. Bra att ni kopplat denna checklista till affärsavtal 
eller förlängandet av befintliga avtal. 

Skapat en checklista som skall användas vid formandet av nya affärsavtal eller förlängandet av befintliga avtal.

Hans Martin
2020-12-31

Genomförande av åtgärder
Vidimeringsformulär skickad till leverantör.

Planering
Vår bristfälliga dokumentation/vidimeringar från leverantörer.
Nej, vi har dock liknande rutiner för vissa produktsegment sedan tidigare, exempelvis CE-intyg på stora kulventiler som används i de 
markventiler vi marknadsför.

Kontakta leverantörer och samla in dokument som behövs samt upprätta rutiner runt detta.

Upprätta en rutin/checklista som skall användas vid formandet av nya affärsavtal eller förlängandet av befintliga avtal.



Reviderat företag: Kompotek AB
Deadline för att inkomma med planerade åtgärder: 2020-10-12
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Förbättringsförslag nr:
Bedömning Beskrivning av Avvikelse/ förbättringsförslag Kommentar, minnesanteckningar från revisionen

1 Förbättrings-förslag

Vi ser förbättringspotential i ert arbetssätt med 
leverantörsgranskningar och bedömningar. Vi 
rekommenderar att ni utvecklar en 
mall/checklista som används vid 
leverantörsgranskningen på plats. En sådan 
checklista skulle underlätta att rikta fokuserade 
frågor till leverantören och möjlighet att 
dokumentera svar och eventuella brister som ska 
kommas ihåg att följa upp. Checklistan kan 
innehålla frågor inom både miljö, affärsetik och 
social hållbarhet och kontroll av att de har koll på 
lagkrav. Bra att ni besöker era väsentliga 
leverantörer på plats, här finns potential att få till 
en bra leverantörsgranskning kring hållbarhet. 

a) Kompotek undersöker om leverantören har certifikat 
inom miljö (14001), kvalitet (9001) och arbetsmiljö 
(OHSAS 18001 alt 45001), om de uppfyller produktkrav 
gällande c-certifikat (CHPD) samt besöker de större 
leverantörerna ca 1 ggr per år. Vanligtvis besöks 
produktionen vid dessa tillfällen. 
B) vi gör riskbedömningar men den är inte skriftlig och vi 
kan därför inte visa upp bevis för att det är genomfört

Genomförande av åtgärder
1. Beskriv åtgärder som planerats eller 
har genomförts kopplat till 
förbättringsförslaget 
2. Vem ansvarar för åtgärderna?
3. Deadline

11. Sinfras svar på åtgärd: (OK, 
komplettering behövs)

OK, bra att ni utvecklat arbetssättet med leverantörsgranskningar och leverantörsbedömningar. 

Kompotek skapar en checklista för kontroll av att leverantörer uppfyller förväntade krav på miljö, kvalité, arbetsmiljö och affärsetik. 
Denna ska dels fyllas i av leverantörer vid formandet av nya avtal eller förlängning av redan existerande avtal samt följas upp av 
Kompotek vid fysiska besök hos leverantörer.
Hans Martin
2020-12-31

Sinfras bedömning
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Förbättringsförslag nr:
Bedömning Beskrivning av Avvikelse/ förbättringsförslag Kommentar, minnesanteckningar från revisionen

2 Förbättrings-förslag

Vi rekommenderar att ni formulerar ett tydligare 
mål kring klimat och transporter för er på 
Kompotek och att ni sätter en tidplan/deadline 
för målet. Ett tydligare formulerat mål blir 
spetsigare och ökar chansen att ni tar ett kliv 
framåt. Tex att kunna erbjuda fossilfria 
transporter senast år x. 

a) Transportkedjanser ut så här: båt från tillverkningen i 
Kina (Shanghai) till Göteborg. Från Gtb till Lettland med 
lastbil för förädling. Från Lettland till leverans hos 
medlem sker med lastbil. 
B) Vi har ett övergripande mål om att minska 
miljöpåverkan från våra transporter över tid. 
c) Vi genomförde en ny transportupphandling under 
2020 och inkluderade krav kring fossilfria transporter. I 
upphandlingen ingick att skala ner antalet transportörer 
X för inrikes, Y för internationella frakter inkl Ryssland 
och övr Europa, Z för transporter i Sthlms-området, Å för 
mindre importgods, Ä för sjötransporter). 
Transportörerna X-Ä namngivna under revisionen men 
borttagna i revisionsrapporten pga konfidentialitet). 
Samtliga transportörer har mål kring fossilfria 
transporter där Best har mål att bli helt fossilfria till 
2030. 

Genomförande av åtgärder

1. Beskriv åtgärder som planerats eller 
har genomförts kopplat till 
förbättringsförslaget 

2. Vem ansvarar för åtgärderna?
3. Deadline

Sinfras bedömning

11. Sinfras svar på åtgärd
OK, tack för svar. Vi fortsätter dialogen om fossilfria transporter, tex klargörande om tillkommande kostnader för fossilfria 
transporter och synen på klimatkompenserade transporter med er, dock utanför denna revision som nu stängs. 

Kompotek kontaktar samarbetspartners inom transport för att se över deras möjligheter att erbjuda fossilfria transporter. Kompotek 
upplever dock denna punkt som mycket komplicerad då de flesta transportföretag använder en form av klimatkompensation istället 
för helt fossilfria transporter för företag och till konkurrenskraftiga priser. SINFRAs medlemmars förväntningar på kostnadsfria 
transporter ses som ett ekonomiskt hinder för att uppnå detta mål.

Dock ska noteras att samtliga samarbetspartners inom transport har tydligt uppsatta mål om att kraftigt sänka sina utsläpp i linje 
med Sveriges miljömål för 2030 respektive 2045.

Kompotek anammar dessa uppsatta mål, det vill säga en sänkning med 75% av CO2-utsläpp inom transporter till 2030 och helt 
fossilfria transporter till 2045.

Vi ser också fram emot att få ta del av SINFRA:s officiella inställning till användandet av klimatkompensationer som alternativ där 
fossilfria transporter ej kan erbjudas.

Hans Martin
2020-12-31
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Förbättringsförslag nr:
Bedömning Beskrivning av Avvikelse/ förbättringsförslag Kommentar, minnesanteckningar från revisionen

3 Förbättrings-förslag

Vi rekommenderar att ni bestämmer er för något 
nyckeltal som ni kan följa över tid och som gärna 
är kopplat till ett mål. Tex CO2 i förhållande till 
något, tex omsättning, km eller antalet 
levererade produkter. Försök hitta nyckeltal som 
är enkla att plocka fram och som visar om era 
insatser har gett effekt. 

Nej, vi använder inga nyckeltal för mätningar och 
uppföljningar inom miljö och hållbarhet. Vi tar gärna 
emot tips och idéer. 

Genomförande av åtgärder

1. Beskriv åtgärder som planerats eller 
har genomförts kopplat till 
förbättringsförslaget 

2. Vem ansvarar för åtgärderna?
3. Deadline

Sinfras bedömning
11. Sinfras svar på åtgärd OK

Vi har startat upp med att först utreda var vi står idag när det gäller CO2-utsläpp och vår miljöpåverkan, för detta arbete kommer vi 
behöva extern hjälp.
Efter detta arbete kan vi identifiera de delar som har bäst effekt för att reducera vår miljöpåverkan, förhoppningsvis mynnar det 
också ut i mätbara nyckeltal.

Hans Martin
2020-12-31


