
Pollex AB
2021-01-19



Leverantörens namn: 

Datum för genomförande: 

Revisionsteam: Representanter från leverantören: 
Mattias Höglund, VD

Syfte med revisionen: 

Omfattning: 

Eventuella fokusområden:

Kriterier:

Metod: 

Dokumentation från revisionen: 

Dagens revision omfattar verksamheten vid: 
Hela Pollex 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
Musa Bargabriel, Strategisk upphandlare Sinfra
Nathalie Suares, Taktisk upphandlare Sinfra
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2021-01-19

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, hållbara leverantörsled
Process kring transporter och logistik (fossilfria transporter)
Process kring rapportering, mätning och uppföljning av nyckeltal
Process kring mål, handlingsplaner
Process kring arbetsmiljö, arbetsförhållanden



Hålltider: När: Vad: Kallade: 
Kl 13.00-13.30 Inledande möte, presentationer och syfte Mattias Höglund
Kl 13.30-14.15 Del 1: Fossilfria transporter och Miljö Mattias Höglund
Kl 14.15-14.30 Paus
Kl 14.30-15.15 Del 2: Underleverantörer och hållbara 

leverantörsled
Mattias Höglund

Kl 15.15-15.20 Paus
Kl 15.20-16.00 Del 3: Arbetsförhållanden, arbetsmiljö Mattias Höglund
Kl 16.00-16.30 Avslutande möte och summering Mattias Höglund

Datum för åtgärder: Inom 30 dagar, dvs senast den 2021-03-01 ska leverantören informera Sinfra om planerade åtgärder om åtgärderna inte redan är 
stängda. Senast inom 90 dagar, dvs senast den 2021-05-27 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: Fossilfria transporter och Miljö

Certifieringar
1.1 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Är företagets verksamhet certifierat 
enligt någon standard för ledningssystem? 
Svar: Ja, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. 

I era svar från hållbarhetsutvärdering ser vi att ni är både 
miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöcertifierade. 
a)  Kan ni visa upp era certifikat så att vi får se att de 
fortfarande är giltiga? 
b) Har ni haft en extern revision på miljö, arbetsmiljö  och 
kvalitet under senaste 12 månaderna?  
c) Framkom några stora avvikelser på revisionen och i såfall 
vad är status på åtgärder för att stänga dessa? 

OK

a) Visar upp certifikaten: ISO 9001 giltigt tom 2022-05-02, 
ISO 14001 och ISO 45001 giltigt tom 2022-04-19
b) Ja, vi har haft extern revision enligt plan
c) Inga stora avvikelser, bara en mindre avvikelse som är 
åtgärdad och besvarad och revisionsbolaget har godkänt 
svaret

Fossilfria transporter
2.2 f) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter med leverans av era produkter 
och/eller tjänster? Svar: "Ja, 25%" 

Vi på Sinfra jobbar med att inkludera fossilfria transporter i 
upphandlingar och det är ett krav som vi jobbar med att 
utveckla just nu och vi kommer ha med frågor om fossilfria 
transporter i våra upphandlingar även framöver.
a) Beskriv hur era transporter ser ut idag, hur sker 
transporterna? 
b) Ni har svarat att ni kan tillhandahålla 25% fossilfria 
transporter (2019), hur kom ni fram till 25%?
c) Hur ser era framtidsplaner ut för fossilfria transporter? Har 
ni några mål, planer?
d) Har någon av våra medlemmar beställt fossilfria leveranser 
från er? 

OK

a) Vi har dels tunga transporter och dels tjänsteresor. 
Beskriver transporterna övergripande. 
B) 25% är en kvalificerad uppskattning 
c) Vi har idagsläget 7 tjänstebilar varav 3 st är elbildar och 1 
hybrid. Övriga är dieselbilar som kan köra på HVO100. Vi 
planerar att säkra tillgången på HVO100 genom att ha en 
egen tank hos oss vilket planeras till våren 2021. Målet är 
att minska fossila drivmedel och öka användandet av HVO. 
d) Nej, ingen av Sinfras medlemmar har beställt en fossilfri 
leverans

Miljö
e) Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Använder ni livscykelanalyser för miljö 
i er produktutveckling/tjänsteutövning? 
Svar: "Ja"

Ni har svarat i hållbarhetsutvärderingen att ni arbetar med 
livscykelanalyser och ni har också skrivit i er egen miljöpolicy 
att ni väger in  hela livscykeln i ert miljöarbete. 
a) Berätta mer hur er beskrivning av livscykeln ser ut, var finns 
de viktiga miljöaspekterna? 
b) Ni beskriver också att val av metod (schaktfria metoder) har 
en stor klimatpåverkan, kan ni förklara på vilket sätt den är 
bättre ur klimatsynpunkt

OK

a-b) Berättar om livscykelperspektivet och att Pollex gärna 
skulle se att fler väger in CO2-beräkningar i olika alternativ 
vid val av lösning så att man inte bara väger in ekonomin. 
Det skulle ge ett bätre beslutsunderlag. 

Nyckeltal miljö
1.5 a) Hållbarhets-

utvärderingen

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

Ni har svarat att ni har nyckeltal för miljö och ni har också i 
kommentarerna beskrivit nyckeltal och trendutvecklingen för 
tjänstebilar. 
a) Berätta om era nyckeltal, vad mäter ni och finns det 
nyckeltal för de miljöaspekter som ni bedömt vara betydande 
(relevanta fokusområden för er)?
b) Hur ser trendutvecklingen ut  för 2019 (och 2020 om ni 
hunnit med att sammanställa)?

OK

a) Visar upp förteckning över betydande miljöaspekter och 
det finns nyckeltal för samtliga av dessa
b) Visar utfall på mätningar och grad av måluppfyllelse

Del 2: Underleverantörer och hållbara leverantörsled
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 

förbättringsförslag
Kommentar

Leverantörsled
3 Hållbarhets-
utvärderingen

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

a) Ni nämner i hållbarhetsutvärderingen att ni har 
underleverantörer, kan ni nämna två exempel på viktiga 
leverantörer till er ?

OK
a) Visar upp förteckning över kritiska leverantörer för Pollex. 
Exempelvis PPR och Wavin. 

Underleverantörer
3.0 Hållbarhets-
utvärderingen

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

a) Hur går det till när ni bedömer och godkänner en ny 
leverantör? 
b) Ni skriver i er miljöpolicy att ni ska ta miljöhänsyn när ni gör 
era inköp, ställer ni tex miljökrav på transportörer? 

OK

a) Berättar och visar rutinerna hos Pollex för att välja ny 
leverantör. Finns en mall som används för att dokumentera 
leverantörens miljö- och kvalitetsarbete. Därefter görs en 
samlad bedömning om leverantören är ok eller inte  och blir 
godkänd leverantör.
b) I mallen ovan (a) ingår miljö. Vad gäller transportörer har 
vi inte kommunicerat specifika miljökrav på transportörer 
inför en upphandling men vi har valt transportörer med 
omsorg där miljöhänsyn vägs in. 

Leverantörsled
3.1  Hållbarhets-

utvärderingen

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

a)  Vi på Sinfra har en uppförandekod för etiska principer som 
ska gälla i leverantörsleden. Hur för ni vidare vår 
uppförandekod för leverantörer till era leverantörsled? Har ni 
en egen kod som motsvarar innehållet i vår kod eller använder 
ni vår? 
b) Kan vi få se bevis på att ni förmedlat kraven till de två 
leverantörer som ni nämner ovan (bilaga till avtal?)

OK

a) Vi väljer underentreprenörer som är medlemmar i 
Byggföretagen. Ett medlemskap innebär att man accepterar 
och åtar sig att följa Byggföretagens uppförandekod som 
inkluderar antikorruption och etiska riktlinjer. 
B) Stickprov på att en av Pollex UE Torslanda entreprenad är 
medlemmar i Byggföretagen. Framgår på Byggföretagens 
hemsida över medlemsföretag. OK

Leverantörsled
3.2 b) Hållbarhets-

utvärderingen

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

a) Hur arbetar ni med att följa upp befintliga leverantörer och 
deras hållbarhetsarbete, gör ni en egen leverantörsrevision 
eller kontroll? 

OK

a) Vi använder samma mall för leverantörsbedömning som 
också innehåller sektion om befintliga leverantörer. 
Bedömningen ses över regelbundet för de som vi klassar 
som kritiska leverantörer. Senaste uppföljningen av Wavin 
var 2018-02-09.

Uppförandekod
1.9 b) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Hur arbetar ni med efterlevnad av 
Sinfras uppförandekod för leverantörer? 
Svar: "Vi kontrollerar efterlevnad, vi sparar 
uppgifter och dokumentation, vi garanterar 
våra arbetstagare en säker och hälsosam 
arbetsplats"

Vi har ju vår uppförandekod som ni på Pollex accepterat för er 
egen del också och lovar efterleva hos er på Pollex. Ni har 
svarat att ni följer upp vår uppförandekod 4 ggr per år ( 2 ggr 
vid interna revisioner, 1 ggr vid Ledningens genomgång och 1 
ggr vid extern revision. 
a) Berätta mer om hur det här går till i praktiken

OK

a) Berättar om arbetet med att genomföra ledningens 
genomgång och interna revisioner. Ledningens genomgång 
innehåller frågeställningar där Sinfras uppförandekod är en 
av punkterna som kontrolleras. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 

förbättringsförslag
Kommentar

Del 3. Arbetsförhållanden, arbetsmiljö

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. "

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. Vi 
tänker då både på fysisk arbetsmiljö, säker arbetsmiljö, 
organisatoriskt sund arbetsmiljö och att den sociala 
arbetsmiljön också är sund och hållbar. 
a)  Beskriv hur ni arbetar med att identifiera och hantera risker 
kopplat till fysisk arbetsmiljö hos er på Pollex
b) Gör ni en riskbedömning i varje projekt/uppdrag ? 
c) Kan ni visa upp  exempel på riskbedömningar där ni hittat 
arbetsmiljörisker som ni bedömt som viktiga hos er, så att vi 
kan se att ni också hanterar dessa risker och jobbar aktivit 
med dom? 
d) Gör ni mätningar av arbetsmiljön, tex 
medarbetarundersökningar och/eller 
arbetsmiljökartläggningar?
e) 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? 

OK

a) Vi gör en regelbunden övergripande riskbedömning för 
arbetet överlag hos Pollex och därutöver en specifik 
riskbedömning per uppdrag. Visar mall och dokumentation 
över den senaste övergripande riskbedömningen
b-c) Ja, vi gör också en specifik riskbedömning per uppdrag 
så också för Sinfra-projekt. Exempel finns. 
d) Vi genomför inte medarbetarundersökningar men vi har 
regelbunda utvecklingssamtal där vi tar temperaturen på 
olika arbetsmiljöfrågor. Därutöver dokumenterar vi 
avvikelser och följer upp dessa för att se gemensamma 
nämnare i avvikelser som inträffar och vidtar åtgärder för 
att hantera och förebygga att det sker igen. Tex införskaffat 
egna schaktboxar.  

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) Om det trots allt sker en incident, tillbud eller olycka - hur 
arbetar ni med att dokumentera dessa? 
b) Hur många händelser rapporterades in under tex 
kalenderår 2020? 
c)  Hur många av dessa har hanterats/stängts och hur många 
ligger öppna fortfarande?  
d) Kan ni beskriva hur ni analyserar händelserna, gör ni en 
orsaksanalys över orsaken bakom händelsen och varför den 
inträffade?  
e) Gör ni också en analys om era åtgärder har varit tillräckliga 
för att komma till rätta med grundorsaken och för att samma 
sak inte ska inträffa igen?  
f) Är skyddsombuden involverade i att bedöma om åtgärderna 
varit tillräckliga? 

OK

a) Om det sker en incident gör vi en rapport om händelsen i 
vår lista över avvikelser. Avvikelsen lyfts inom KMA-
gruppensom analyserar och hanterar avvikelsen. Om det 
behövs lyfts ärendet till Ledningsgruppen. Om det är något 
akut går man direkt till KMA-gruppen för snabb hantering. 
b) Visar förteckningen över avvikelser och kalenderår 2020
c) 5 st avvikelser är fortfarande öppna utav de som 
registrerades år 2020. Samtliga inträffade under dec 2020. 
Sinfras kommentar: rimligt att dessa fortfarande är öppna 
då de inträffade i närtid
d) Ja, vi gör en orsaksanalys. Visar upp modellen och 
exempel på orsaksanalyser.
e) Ja, vi följer upp hela kedjan och gör en bedömning om 
åtgärderna har varit tillräckliga för att förebygga att samma 
sak händer igen
f) Ja, skyddsombud är med i KMA-gruppen som gör 
bedömningen
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 

förbättringsförslag
Kommentar

Nyckeltal social hänsyn
1.5 c) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Har ert företag identifierat nyckeltal 
för er verksamhet som har koppling till social 
hänsyn? 
Svar: Ja

Även den sociala arbetsmiljön är viktig för att arbetslivet ska 
vara hållbart. Ni har svarat i hållbarhetsutvärderingen att ni 
har nyckeltal kopplat till social hänsyn och i kommentarerna 
beskrivit att det är nyckeltal kopplat till  antal varningssamtal 
med anställda ang mobbing och trakasserier.
a)  Har ni också någon slags mätning (anonym) där personalen 
får chans att svara om de själva varit utsatta för mobbing, 
trakasserier eller liknande?  

Förbättrings-
förslag

Vi rekommenderar att ni kompletterar 
nyckeltalet (om antalet varningssamtal per 
år) med antalet inrapporterade händelser. 
Dvs visar om alla inrapporterade händelser 
också lett till ett varningssamtal för att 
visa att det ni hanterar 100% av alla 
inrapporterade händelser. 

a) Vi har ett nyckeltal som visar antalet varningssamtal 
gällande mobbing och trakasserier och vi har också kanaler 
för att personalen ska kunna rapportera händelser anonymt. 
B) Anonyma rapporter och andra rapporter om mobbing, 
trakasserier och liknande skulle samlas i vår förteckning 
över avvikelser. Därigenom har vi en mätning för antalet 
händelser/fall som skulle leda till varningsamtal.
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