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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 mål, handlingsplaner
Process kring policys, utvärdering av efterlevnad och kommunikation av policys
Arbete för mångfald och jämställhet
Arbetsmiljöarbete



Hålltider: När: Vad: Kallade: 
Kl 09.15-09.30 Inledande möte Anna Larsson, Per Skoglund, Leif Breitholtz
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Kl 09.55-10.15 Mångfald och jämställdhet, arbetsmiljö Anna Larsson, Per Skoglund, Leif Breitholtz
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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: Affärsetik: Etiska policys och förankring internt

Affärsetik
1.7 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Markera för varje område 
(korruption, kartellbildning, mutor, 
penningtvätt, olaglig 
konkurrensbegränsning) de delar som ingår i 
ert arbete med affärsetik:  styrdokument, 
utbildning, uppföljning. Svar: Svarat att de 
har styrdokument, utbildning och 
uppföljning för samtliga områden. 

a)  Ni har svarat att ni har styrdokument för varje område 
och vi har fått en kopia på er Uppförandekod. Är det 
Uppförandekoden som är ert styrdokument? 
b) Ni har också svarat att ni utbildar personalen i ert 
styrdokument, kan ni beskriva hur ni arbetar med 
utbildning? Innehåll, målgrupp, frekvens etc. 
c) Kan vi få se bevis på att ni har med uppförandekoden vid 
introduktionen, tex i en checklista?

OK

a) Det stämmer. Vi har också förankrat vad vi kallar vår 
"Hållbarhetspyramid" i styrelsen och bland medarbetarna 
som beskriver vi jobbar med hållbart företagande och 
hållbart agerande
b) Vi har uppförandekoden tillgänglig för all personal på 
vårt intranät och vi går igenom uppförandekoden med alla 
nyanställda. Detta dokumenteras med signatur och sparas 
i personalsystem. Vi tar också upp hur vi arbetar med 
hållbart agerande vid två introduktionsdagar som vi 
genomför årligen för nya kollegor. Dessutom är 
uppförandekoden förankrad i styrelsen som också godkänt 
den vilket är en dokumentation som visar kännedom och 
förankring även med högsta ledningen. Därutöver har vi 
tagit fram etiska regler som en del av vårt 
strategidokument som sjösattes tillsammans med all 
personal. 
c) Visar upp checklista "Checklista för introduktion av ny 
medarbetare" där "genomgång av FVBs uppförandekod" 
finns med som punkt (utöver värderingar mm)

Visselblåsarfunktion
1.8 a) och b) 
Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: 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" 
Fråga: Dokumenterar ni och följer upp alla 
klagomål och synpunkter? Svar: "Ja"

a) För oss är det viktigt att det ska finnas ett arbetssätt och 
metodik för att fånga upp potentiella oegentligheter och 
misstankar om oegentligheter. Beskriv ert arbetssätt för att 
hantera visselblåsarfall. 
b) Har ni kanaler för att gå till någon annan än normal 
kanal, sin närmaste chef, i de fall oegenligheterna kanske 
berör hen? 
c) Har det varit några incidenter, inkomna visselblåsarcase? 
Hur ser status ut för dessa, är de hanterade i rimlig tid? 
d) Kan vi få se att ni tydligt informerat era anställda om att 
de har alternativa vägar att gå och hur de gör om de vill 
lämna ett visselblåsarfall? 
e) Det kan ibland vara nyanställda som kommer in med 
andra ögon, erfarenheter och utan bagage som upptäcker 
en oegentlighet, Hur informerar ni nyanstälda om hur de ska 
göra? 

OK

a) Vi beskriver vårt arbetssätt för att hantera 
visselblåsarfall översiktligt i  vår uppförandekod. Beskriver 
hur det går till på FVB. 
B) Ja man kan vara anonym och det finns alternativa 
kanaler om man inte är bekväm med att vända sig till sin 
närmaste chef. Vi har en personalklubb dit personalen kan 
vända sig med känsliga frågor, dessutom har vi beskrivit 
att man kan vända sig direkt till VD eller 
personalstrategen. 
c) Det har varit några enstaka fall som också har hanterats 
och stängts. 
d-e) Det förklaras vid introduktionen då man går igenom 
uppförandekoden

FBV Sverige AB
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 2: Mångfald och jämställdhet, arbetsmiljö

Certifieringar
1.1 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Är företagets verksamhet certifierat 
enligt någon standard för ledningssystem? 
Svar: Ja, miljö och kvalitet. Certifiering av 
ISO 45001 pågår och beräknas vara klar 
under feb 2020. 

I era svar från hållbarhetsutvärdering ser vi att ni planerade 
att bli ISO 45001-certifierade i feb 2020. 
a) Hur har det gått med certifieringen för ISO 45001, är den 
klar? 
b) Kan ni därmed visa upp ert ISO 45001-certifikat och även 
ert 14001-certifikat? 

OK

a) Ja, FVB är nu arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001. 
b) Visar upp ISO 45001-certifikat utfärdat av Intertek, 
certifikatsnummer 0100127, giltigt tom 9 mars 2023. Visar 
upp ISO 14001-certifikat, certifikatsnummer 0038609-02, 
giltigt tom 1 nov 2021.

Arbetsmiljö

Sinfras 
uppförandekod för 

leverantörer sektion 
"Hälsa och 
säkerhet"

"Hälsa och säkerhet: Leverantörerna ska 
garantera en säker och hälsosam arbetsplats 
eller annan plats där produktion eller arbete 
utförs. "

a) För oss på Sinfra är det viktigt att arbetsmiljön hos våra 
leverantörer och leverantörsled är bra och vi har också skrivit 
in det som ett krav i vår uppförandekod för leverantörer om 
att ni ska säkra en säker och hälsosam arbetsmiljö hos er. 
Beskriv hur ni arbetar med att ha en hållbar arbetsmiljö för 
era anställda?  
b) Finns det en organisation för att driva ett aktivt 
arbetsmiljöarbete? 
c) Gör ni mätningar av arbetsmiljön, tex 
medarbetarundersökningar och/eller 
arbetsmiljökartläggningar?
d) Om vi tittar på den senaste mätningen, identifierade ni 
några svaga områden  och jobbar ni aktivt för att förbättra 
er på dessa punkter? Finns/fanns det en handlingsplan och 
är den genomförd? Kan vi få se bevis på det?  

OK

a) Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som också är 
ISO 45001-certifierat och som beskriver vårt arbetssätt 
med arbetsmiljö och en hållbar arbetsmiljö över tid. 
b) Ja, vi har en arbetsmiljöorganisation med delegering av 
arbetsmiljöuppgifter till chefer med personalansvar. Det 
finns en personalstrateg som har en viktig roll i 
arbetsmiljöarbetet samt en skyddskommitté där 
representanter från personalen och arbetsgivare finns med 
för samråd och dialog. Därutöver har vi gruppmöten där 
var och en kan lyfta aktuella arbetsmiljöfrågor inom 
gruppen samt att ledningsgruppen också behandlar 
aktuella frågor. 
c) Ja, vi genomför medarbetarundersökningar regelbundet. 
Man svarar anonymt på frågorna. 
d) Vid senaste mätningen fick vi 84 utav 100 vilket är 
väldigt bra resultat. Tidigare år har det funnits områden 
som vi har behövt jobba med. I dessa fall tog vi tag i de 
svaga områdena och hanterade fallen. 

Jämställdhet, mångfald

Sinfras 
uppförandekod för 

leverantörer sektion 
"Ingen förekomst av 

diskriminering"

samt

Diskrimieringslagen 
(SFS 2008:567)

"Ingen förekomst av diskriminering: 
Leverantörerna får inte utöva någon form av 
diskriminering vid anställning, 
anställningsförfaranden eller yrkesutövning 
vilket innefattar tillgång till utbildning, 
befordran och belöningar, baserade på ras, 
hudfärg, religion, kön, könsutryck, sexuell 
läggning, ålder, fysisk förmga, hälsotillstånd, 
handikapp, funktionshinder, politiska 
åsikter, nationalitet, socialt eller etniskt 
urprung, medlemsskap i fackförening, 
civilstånd eller annan orsak"

a) För oss på Sinfra är det också viktigt med en sund kultur 
på arbetsplatsen som är fri från diskriminering , trakasserier 
och orättvis behandling. Beskriv hur ni arbetar med 
jämställdhet och mångfald, har ni formulerat en policy eller 
riktlinjer för det arbetet? 

OK

a) Vi har ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald 
och har tex målsättningar för andelen kvinnliga chefer och 
en jämställdhetsplan samt att det framgår i våra 
strategiska dokument. Vi ställer också frågor om någon 
utsatts för trakasserier, diskrimingering eller kränkande 
särbehandling i medarbetarundersökningen där man 
svarar anonymt (svaret är nej, det har inte förekommit). 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Jämställdhet, mångfald

FVBs uppförandekod 
punkt 8

samt

'Förordning om 
organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

SFS 2015:4 §14

 FVBs kod pkt 8: "Diskriminering, fysiska 
eller verbala trakasserier eller olaga hot 
tolereras inte"

14 § Arbetsgivaren ska se till att det finns 
rutiner för hur kränkande särbehandling ska 
hanteras. Av rutinerna ska det framgå
1. vem som tar emot information om att 
kränkande särbehandling förekommer,
2. vad som händer med informationen, vad 
mottagaren ska göra, och
3. hur och var de som är utsatta snabbt kan 
få hjälp.
Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för 
alla arbetstagare

Ni har angett i er egen uppförandekod att ni inte accepterar 
diskriminering eller trakasserier. 
a) Finns det någon rutin/handlingsplan för om 
diskriminering, trakasserier eller hot skulle förekomma? Kan 
vi få se den? 

OK

a) Nja, vi har inte en  skriftlig rutin för samtliga fall utan 
det är något som vi hanterar från fall till fall beroende på 
vad det gäller. Om det gäller oegentligheter hos en chef 
lyfts frågan till VD. I andra fall lyfts frågan till fackliga 
ombuden. Alla fall lyfts också med personalstrategen. 
Därefter arbetar vi fram en lösning som är anpassad till 
det aktuella fallet. 

Jämställdhet
1.5 c) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Har ert företag identifierat nyckeltal 
för er verksamhet som har koppling till 
social hänsyn. Svar: Ja och anger vilka 
nyckeltal (frisknärvaro och andel kvinnor i 
företaget samt andel kvinnliga chefer)

Ni svarar att ni mäter andelen kvinnor av totala antalet 
anställda och vi ser en positiv trend i era kommentarer från 
2017 till 2019 både för andelen kvinnor och andelen 
kvinnliga chefer.
a) Hur arbetar ni för att nå detta mål? / Kommer ni nå 35% 
till 2025? 
  

OK

a) Det är ett högt satt mål, vår utmaning är att vi har 
nästan alltid bara manliga sökanden på våra lediga 
tjänster. Därför arbetar vi aktivt med steget innan 
rekrytering, nämligen att fler unga tjejer ska bli 
intresserade av teknik. Vi samarbetar med en partner för 
detta och har tagit emot "teknikbussen" två gånger tex. Vi 
hoppas att det ska öka antalet kvinnor som ansöker om 
våra lediga tjänster. Vi har också som målsättning att 
försöka vara minst 2 kvinnor i en grupp så att man inte är 
ensam. 

Mångfald

FVBs uppförandekod 
punkt 8

samt

'Sinfras 
uppförandekod för 

leverantörer sektion 
"Ingen förekomst av 

diskriminering"

FVBs kod: "FVB värderar mångfald bland 
sina anställda. "

Sinfras kod: "Ingen förekomst av 
diskriminering: Leverantörerna får inte 
utöva någon form av diskriminering vid 
anställning, anställningsförfaranden eller 
yrkesutövning vilket innefattar tillgång till 
utbildning, befordran och belöningar, 
baserade på ras, hudfärg, religion, kön, 
könsutryck, sexuell läggning, ålder, fysisk 
förmga, hälsotillstånd, handikapp, 
funktionshinder, politiska åsikter, 
nationalitet, socialt eller etniskt urprung, 
medlemsskap i fackförening, civilstånd eller 
annan orsak"

Ett sätt att arbeta aktivt med mångfald och jämställdhet är 
att tänka igenom hur man rekryterar. Vi tittade på er 
hemsida och där står: "På FVB strävar vi efter mångfald och 
vill att alla ska känna att de passar in. Lite som en stor 
familj". 
a) Hur jobbar ni konkret med detta, vad gör ni aktivt för att 
bidra till jämlikhet och mångfald när ni rekryterar? 
b) Vi tittade på de jobbannonser som ligger ute men kunde 
inte se någon formulering som visar något speciellt utifrån 
jämställdhet/mångfald, vad tycker ni själva? 

Förbättrings-förslag

En idé är att utöver portalen på hemsidan 
också beskriva att FVB har ett aktivt 
jämställdhets- och mångfaldsarbete i 
respektive jobbannons. Detta för att de 
som söker tjänsten och som inte tillhör 
normen, ska uppfatta FVB som en 
arbetsgivare som jobbar aktivt med 
frågan och därmed öka attraktionskraften 
för FVB som arbetsgivare.

a) Vi har skrivit annonserna med "jämställdhetsglasögon" 
och medvetet valt ett språk och formuleringar som inte ska 
vara diskriminerande utan mer neutralt. 
b) Våra annonser ligger på en portal på vår hemsida och 
på portalen har vi formulerat oss på med ett välkomnande 
språk. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 3: Leverantörsled och krav på underleverantörer

Leverantörer
3 

Hållbarhetsutvärderi
ngen

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

Ni anger i hållbarhetsutvärderingen att ni anlitar 
underleverantörer/underkonsulter. Kan ni nämna 2 exempel 
på underkonsulter som ni anlitat under 2020? OK

Det stämmer att vi har underkonsulter. Det är i sällsynta 
fall men det förekommer. Nämner tre olika specifika 
underkonsulter vid namn under revisionen. men namnen 
döljs i denna rapport. 

Leverantörer
3.1 och 3.2 a och b)  

Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Vilka metoder använder ni för att 
sätlla etiska, miljömässiga och sociala krav 
på era leverantörer som harmoniserar med 
Sinfras uppförandekod för leverantörer. 
Svar: Ingår i avtal och informeras skriftligt. 

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 
och social hänsyn. Svar: Ja på samtliga

Fråga: Har ni rutiner för bedömning och 
granskning av nya och existerande 
leverantörer avseende miljö, affärsetik och 
social hänsyn? Svar: Ja på samtliga

a) Hur går det till när ni väljer och undersöker en ny 
leverantör, gör ni en granskning ?  Berätta hur det går till i 
praktiken
b) Hur förmedlar ni riktlinjerna som gäller i Sinfras 
uppförandekod till era underkonsulter? 
c) Ni har angett att vår uppförandekod ingår i avtal med 
underkonsulter, kan vi få se bevis på det för exempelvis 
någon av de två leverantörerna ni nämnde tidigare? 
d) Hur granskar ni befintliga leverantörer avseende tex 
affärsetik? 

OK

a) Vi har en inköpsprocess där vi beskriver steg för steg hur 
vi godkänner en ny leverantör. Vi gör en bedömning av 
deras kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete och en 
granskning via creditsafe. I samtliga fall har vi redan 
någon slags relation, det är extremt sällsynt att det är en 
helt ny kontakt. Oftast är det en underkonsult som 
förekommer i vårt nätverk eller via referenser. 
b-c) Vi har ett beställningsdokument som innehåller en text 
om Sinfras uppförandekod och som mailas till leverantören 
för att de ska ta del av informationen. Därefter skickar 
leverantören en orderbekräftelse tillbaka och bekräftar 
därmed att de "läst och förstått" beställningen och 
accepterar dess villkor. Visar upp exempel på beställning 
av underkonsultuppdrag daterad 2020-07-30 där  UK XX 
(namngiven under revisionen men dold i rapporten) 
anlitades för leverans till Kund YY. I beställningsformuläret 
finns Sinfras avtal med FVB med som en av 
bestämmelserna för uppdraget. Det finns också en text om 
Sinfras uppförandekod och en länk till dokumentet samt en 
önskan om att underleverantören ska besvara 
beställningen med en orderbekräftelse. Visar också upp 
underkonsultens skriftliga bekräftelse daterad 2020-07-30 
där konsulten bekräftar att man accepterar Sinfras 
uppförandekod och har informerats om Sinfras 
hållbarhetsarbete. 
d) vi gör en löpande bevakning av våra befintliga 
leverantörer där etiska parametrar också ingår via 
creditsafe. Om vi skulle ha en brist hos en underkonsult 
hanterar vi det som en avvikelse. 

Leverantörer
3.4 Hållbarhets-
utvärderingen

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

a) Kan ni beskriva vilka tillstånd och licenser som krävs för 
era underleverantörer /underkonsulter? 
b) Hur kontrollerar ni detta? OK

a-b) Kontrolleras för det specifika uppdraget. Om vi anlitar 
tex ett kontrollorgan som kräver en ackreditering, 
kontrollerar vi att det finns en giltig ackreditering. Om det 
gäller drönare kollar vi licens. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 4: Fossilfria transporter, mål och planer samt nyckeltal och uppföljning

Interna hållbarhetsarbetet
1.2 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Har företaget någon på ledningsnivå 
som är ansvarig för Miljömässig hållbarhet, 
Affärsetik och Social hållbarhet? Svar: Ja på 
samtliga

Berätta om ert interna hållbarhetsarbete: finns en 
organisation, budget? 

OK

Vi har inte en preciserad budget för hållbarhetsarbetet pga 
att vi ser en risk med att det blir avgränsande. Vi gör 
istället som så att vi först bestämmer om vi ska genomföra 
något och därefter avsätter vi tid och pengar för det. Vad 
gäller hållbarhetsarbetet finns det intregrerat i våra 
långsiktiga mål i strategidokumentet och i vår årliga 
affärsplan vilket innebär att det är ett prioriterat område 
för alla i organisationen. 

Interna hållbarhetsarbetet
1.1 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Är företagets verksamhet certifierat 
enligt någon standard för ledningssystem? 
Svar: Ja, miljö och kvalitet. Certifiering av 
ISO 45001 pågår och beräknas vara klar 
under feb 2020. 

Ni är ju miljöcertifierade och som miljöcertifierat företag 
behöver man sätta upp miljömål och planer för att nå målen. 
a) Vilka mål har ni som pågår just nu? Kan vi få se dom? 
b) Har ni formulerat mål både på längre sikt (tex till 2030) 
och kortare sikt? 
c) Finns det tydliga planer för vad ni ska göra för att uppnå 
målen? 

OK

a) Miljömålet för 2020 berör f-gas utfasningen  där vi 
skulle genomföra minst 15 uppdrag som bidrar till detta. 
16 uppdrag genomförda så målet uppfylls. Miljömålet för 
2021 är att genomföra minst 3 aktiviteter som minskar 
miljöpåverkan. Vi har formulerat målen för att alla i 
organisationen ska kunna vara delaktiga och beröra 
många. Vi har även ett socialt mål med 4 delar: Minst 2 
kvinnor i varje grupp, 35% kvinnor av totala antalet 
anställda, frisknärvaro över 96% och utbildning 40h/pers 
och år.  
b) Vi har inte formulerat mål för 2030 pga att omvärlden 
är så föränderlig. Däremot har vi en målstruktur där vi 
sätter strategiska mål som är övergripande, därifrån tar vi 
fram en årlig affärsplan som visar våra aktiviteter som 
driver mot de strategiska målen. 
c) Ja, vi har alltid en handlingsplan för varje mål. Vi 
kommunicerar också hur vi ligger till för personalen och 
agerar om vi ser att det finns risk att vi inte når målen. 

Interna hållbarhetsarbetet
1.5 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Nyckeltal a) har ert företag 
identifierat nyckeltal för er verksamhet som 
har koppling till miljö? Svar: Ja

a) Ni har svarat att ni har satt upp nyckeltal för miljö och vi 
ser i kommentarerna att ni mäter CO2-avtrycket. Kan ni visa 
oss vilka nyckeltal ni mäter? 
b) Hur ni mätt 2019 års resultat och hur ser 
trendutvecklingen ut? 
c) Hur använder ni mätresultaten, fungerar de som bra 
underlag för analys och beslut? 
d) Mäter ni annat än CO2? 

OK

a) Vi mäter dels våra transporters CO2-emissioner per 
person och år, dels elförbrukningens CO2-emissioner per år 
samt CO2-emissioner från bilresor, tågresor och flygresor 
per anställd och år. 
B) Under 2019 såg vi ett kliv neråt pga att vi reste mindre 
under året samt att vi ökade antalet poolbilar vilket 
minskade sträckan med privata bilar. Poolbilarna består av 
hybrider och bilar som kör på HVO100. Dock är vi beroende 
av bilar i vissa uppdrag geografiskt. År 2020 har så klart 
inneburit ännu fler digitala möten och vi tror att vi kommer 
se allt fler digitala möten även framöver. 
c) Ambitionen är att minska CO2-emissionerna per anställd 
och våra nyckeltal visar om vi är på rätt väg och om våra 
insatser ger effekt. 
d) Ja, vi ställer en fråga i vår kundenkät: i de fall FVB har 
haft möjlighet att styra miljöpåverkan, i vilken grad gjorde 
vi det? (skala 1-4). Resultatet är att i ca 40% av uppdragen 
anger kunderna att FVB kunnat påverka miljöpåverkan och 
har ca 3 i snitt vilket visar att vi i flera fall haft chansen och 
vi har tagit den. 
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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"

Beroende på svaren ovan, kanske redan besvarat: 
a) Hur planerar ni för framtiden, vilka mål, strategier och 
planer har ni när det gäller fossilfria transporter? 

OK

Vår ambition är att successivt minska våra CO2-emissioner. 
På det stora bidrar vi med en sänkning av CO2 i de projekt 
vi arbetar med vilket ger den största minskningen totalt 
sett. Men vi behöver resa för att genomföra uppdragen 
och det innebär att vi har en direkt miljöpåverkan från 
våra tjänsteresor. Vi har ett aktivt arbete för att optimera 
tjänsteresorna och "morötter" för att driva framåt. Vi har 
poolbilar och ett personalbilssystem som ger bonus om 
man väljer miljöanpassad bil. Om en medlem beställer en 
fossilfri tjänsteleverans kan vi erbjuda 100%  fossilfri 
transport. 

Fossilfria transporter
2.2 f) Hållbarhets-

utvärderingen

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

a) Vi gissar att det är tjänsteresor som är den främsta källan 
till fossila transporter?  Har ni formulerat riktlinjer och krav 
för tjänsteresor, tex i en resepolicy och bilpolicy? Kan vi få se 
er resepolicy , vad säger den om miljö?  
b) Ni anger i era kommentarer att ni nyttjar tågresor i så stor 
utsträckning som möjligt. Har ni en uppföljning av resor, kan 
vi se att ni följer resepolicyn? 

OK

a) se ovan. Resepolicyn ingår i vår inköpspolicy, visar 
utdrag i inköpspollicyn om vilka riktlinjer som gäller för 
FVBs tjänsteresor och miljöhänsyn
b) tågresorna står för 17% av tjänsteresorna

Fossilfria transporter
2.2 f) Hållbarhets-

utvärderingen

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

Ni har svarat att ni kan erbjuda 100% fossilfria transporter. 
a) Har någon av våra medlemmar beställt en fossilfri 
tjänsteleverans? OK

a) Nej, ingen medlem har beställt en fossilfri 
tjänsteleverans än
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