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1. Kvalitetspolicy  
 
 

ü Vårt kvalitetssystem är känt för alla medarbetare. 
 

ü Alla kunder ska känna sig prioriterade och få del av företagets och dess personals breda 
kunskap och erfarenhet. 

 
ü Vår personal vidareutbildas för vara uppdaterade och kunna utföra sina arbetsuppgifter på 

lämpligaste sätt. 
 

ü Genom nära kontakt med våra kunder och en väl fungerande eftermarknad skall vi bibehålla 
kundernas förtroende. 

 
ü Vårt kvalitetssystem ska främja att utvecklingen i företaget och dess medarbetare sker i 

riktning mot högre kunskap, engagemang och personligt ansvar. 
 
 
Vårt motto är: 
 
”Kvalitet skapar förtroende” 
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2. Kvalitetssystem  
 
Allmänt  
Kvalitetssystemet är baserat på kraven enligt standard SS-ISO 9001 i tillämpliga delar.  
 
Ansvar  
Manualen är upprättad av Kvalitetsansvarig (KA) och fastslagen av företagets VD (VD) och/eller 
Styrelsens ordförande (ORDF). KA ansvarar för att rutinerna i denna manual uppfyller system-, kund-, 
och myndighetskrav samt att de tillämpas inom hela företaget. 
 
Tillämpning  
Efter godkännande och utgivning av rutiner åligger det varje anställd att tillämpa dessa rutiner inom 
respektive område.  
 
Utförande  
Genom utbildning och information ska det säkerställas att alla medarbetare blir införstådda med det 
system som styr kvalitetsarbetet inom Strevent AB. 
 
Aktualitet 
Ledningen skall fortlöpande (dock minst 1 gång/år) gå igenom handboken och se över aktualiteten för 
rutiner, instruktioner och ansvarsfördelning. Vid ändrade förutsättningar skall rutiner uppdateras enligt 
de nya kraven. 
 
Kvalitetsplanering  
Vid entreprenader och större projekt använder vi oss av objektsanpassade kvalitetsplaner. Den 
objektsanpassade kvalitetsplanen innehåller objektspecifika uppgifter och kompletterar projektens 
egenkontrollarbete. Den för projektet utsedde kvalitetsansvarige ansvarar för att den 
objektsanpassade kvalitetsplanen upprättas och uppdateras fortlöpande under hela projektettiden. 
 
Kvalitets- och miljödokumentation 
 Pärmar    Förvaringsplats  
Miljöledningssystem   1. Pärm märkt ”Miljöledningssystem”. 2. Dataserver 
Kvalitetsmanual   1. Pärm märkt ”Kvalitetsledningssystem”. 2. Dataserver 
Kvalitets- och miljödokument  projekt 1. Dataserver  
 
Brandskydd  
All personal inom produktionen har utbildning i "HETA ARBETEN"  
Se till att hålla lokalerna rena. Täck ej över värmekällor. 
  
Vid brand: 
- Larma brandkåren. (ring 112) 
- Begränsa brand med befintlig brandutrustning.  
- Utrym lokalen och återsamlas på anvisad plats.   
 

RÄDDA – LARMA – SLÄCK 
 
Nödlägesberedskap Telefon: Ring nödnummer 112 
 
Bilagor: 
K2.1 Ansvar och befogenheter företagsledning 
M2.1 Nödlägesberedskap 
M2.2 Beredskapsplan Miljö 
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3. Ansvar och befogenheter  
 
Ansvar  
KA ansvarar för att berörd personal får del av innehållet i denna manual.  
 
Mål  
Kvalitets- och miljöpolicyn utgör grunden för allt arbete vid Strevent AB och skall vara förstådd inom 
hela företaget. 
 
Även externt anlitade resurser skall genomgå information om företagets kvalitetssystem, informeras 
om policyns innehåll och förväntningar samt om gällande kvalitetsmål.  
 
I samband med introduktion av en nyanställd går vi igenom kvalitetspolicy tillsammans med den 
nyanställde, detta sker genom bl a ett internt informationshäfte ”information till nyanställda” samt en 
muntlig genomgång. 
 
VD/ORDF skall själv eller genom delegering till KA bygga upp ett system som leder till att personalen 
har definierade arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar. VD/ORDF skall fortlöpande och 
systematiskt följa upp systemets effektivitet.  
 
Översyn av policyn görs vid styrelsemöten, (efter varje internrevision), samt vid ev. förändring av 
affärsidén.  
 
Målen fastställs av företagsledningen. Uppföljning görs i samband med ledningsgruppmöten 2ggr/år. 
 
Ansvar och befogenheter ses över i samband med omorganisation och personalförändringar.  
 
KA ansvarar för denna rutin  
 
Bilagor: 
K3.1 Ansvar och befogenheter anställda 
K3.2 Datapolicy 
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4. Ledningens genomgång 
 
Granskning av Kvalitetssystemet görs med bestämda intervaller av KA.  
 
För att säkerställa systemets effektivitet hålls genomgångar med ledningen en gång om året, samt 
efter utförd internrevision.  
 
Styrelsemöten hålls enligt bolagsordningen. På dagordningen finns det en punkt för kvalitets- och 
miljöfrågor.  
 
Dokumentation från dessa genomgångar sparas och arkiveras. KA ansvarar för denna genomgång. 
 
Kvalitets- och miljöledningsmöten 
Möten hålls minst 1 gång/år.  
 
Dessa möten protokollförs och delges all personal.  
 
Dagordning  
1. Inkommande reklamationer från kund.  
2. Utgående reklamationer till leverantör. 
3. Felrapporter/serviceorders garanti.  
4. Korrigerande och förebyggande åtgärder, nya/pågående/avslutade.  
5. Nya förfrågningar.  
6. Kvalitetsbristkostnader för inkommande reklamationer.  
7. Uppföljning av fastställda kvalitets- och miljömål.  
8. Resultat från utförda internrevisioner.  
9. Övriga kvalitets- och miljöfrågor.  
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5. Styrning av dokument och data  
 
Allmänt  
Vi har 3 typer av dokument som omfattas av företagets dokument styrning  
 
A. 
Dokument som ingår i Kvalitetshandboken, Miljöledningssystemet, CE-märkning, Internkontroll. 
 
B.  
Dokument som ingår i objektsanpassade kvalitetsplaner.  
 
C.  
Dokument = inkommande post och handlingar.  
 
A dokument skall finnas i en huvudförteckning över gällande dokument, i förteckningen skall 
redovisas: utgåva, utgivare och datum. Endast kvalitetsansvarige får utfärda A dokument. A 
dokumenten gäller för hela företaget och dess organisation.  
 
B dokument gäller för ett specifikt objekt. Tekniskt ansvarig, kvalitetsansvarig och projektets 
kvalitetsansvarige får utfärda B dokument. För B dokument anges referenser samt 
dokumentidentifikation.  
 
C dokument hanteras av postmottagaren: öppnas, ankomststämplas och levereras till adressat. 
Ändring av dokument får endast utföras av behörig enligt ovan eftersom dessa personer är ansvariga 
för utgåvan och att senaste utgåvan finns tillgänglig på de platser som berörs. Ändringsrätten innebär 
ansvar för att inaktuella dokument arkiveras eller förstörs. .  
 
Ansvar  
KA har om ej annat anges, det övergripande ansvaret för all hantering och kopiering av dokument som 
ingår i Kvalitets- och miljöledningssystemet.  
 
Bilagor: 
K5.1 Huvudförteckning gällande dokument 
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6. Hantering av kvalitetsdokument  
 
Allmänt  
Dokumenten skall arkiveras så att de är lätta att hitta samtidigt som risk för skada och förlust 
minimeras.  
 
Ansvar 
KA har ansvaret för rutinen.  
 
Gallring  
Gallring av dokument görs av KA.  
 
Arkivering  
Kvalitetsdokument arkiveras av KA. Pärmarna förvaras i arkivet samt en back-up på företagets server.  
KA har behörighet att göra uttag ur arkivet. 
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7. Resurser 
 
Organisation 
Se separat upprättad organisationsplan enl. bilaga K7.1 
 
Bilagor 
K7.1 Organisationsschema 
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8. Projektstyrning 
1. BESTÄLLNING    

  

2. INSTALLATION  3. UPPSTART AV PROJEKT  
     

   4. MATERIELHANTERING 

     

   5. KVALITETSPLANERING 
§ Kvalitetsplaner 
§ Miljöplanering    

     

   

6. KONTROLL OCH PROVNING 
§ Godsmottagning 
§ Egenkontroll 
§ Slutkontroll 

§ Kontrollstatus 
§ Dokumentering 

     

   7. UTRUSTNING 

     

   8. AVVIKELSEHANTERING 

     

9. FAKTURERING    

     

10. ÖVERLÄMNANDE    

     

11. UPPFÖLJNING    

     

12. UNDERHÅLL    
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Beställning 
Uppstart av projekt sker efter beställning och slutna avtal. Muntliga avtal skall alltid bekräftas via 
skriftligt ordererkännande. 
 
Installation 
I installationsförfarandet ingår flera steg enligt ovanstående flödesschema. Respektive steg beskrivs 
mera ingående i nedanstående text. All personal som ska utföra arbetsuppgifter rörande projektet ska 
vara väl utbildad för arbetsuppgiften. 
 
Uppstart av projekt 
Efter erhållen beställning upprättas vid behov projektpärmar alternativt projektmappar på företagets 
server av projektansvarig med fastställd flikindelning. 
I samband med start av nytt projekt hålls uppstartsmöten. Dessa möten hålls i första hand av 
projektansvarig tillsammans med ansvarsmontören.  
 
Materialhantering 
Materielplanering sker av projektansvarig som beställer huvuddelen av det materiel som ska användas 
i produktionen. Materiel förvaras och hanteras så att det inte försämras eller kommer bort.  
Returer skärskiljs i väntan på returnering. Kasserade produkter kastas omedelbart. Miljöfarliga 
produkter separeras. 
 
Kvalitetsplanering 
 
Kvalitetsplaner  
Kvalitetsplan upprättas där krav på sådan ställs. Kravet kan komma från kund eller från företaget 
självt. Kvalitetsplanen ska beskriva ansvar och referera till de egenkontroller som ska genomföras för 
projektet. 
 
Kvalitetsplanen upprättas där varje del i projektet skall ha en eller flera specificerade ansvariga och 
där ansvar och befogenheter för olika delar av systemet ska specificeras. Alla inblandade skall vara 
medvetna om sin betydelse för att kvalitet skall uppnås.  
 
Objektsanpassad kvalitetsplan framtages och godkänns av projektansvarig. 
 
Ansvar 
KA ansvarar för att rutinen efterlevs och hålls uppdaterad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
  Datum: 

Senast rev:  
2020-09-19 
 

  Utgiven av: Heikki Freisting 
  Fastställd av: Peter Fagerström 

 

12 
KVALITETLEDNINGSSYSTEM – Strevent AB 

9. Inköp  
 
Allmänt  
Här beskrivs inköpsrutin och de kvalitets- och miljösäkrande aktiviteterna vid inköp.  
 
Ansvar  
Samtliga anställda med inköpsbefogenheter.  
 
Tillämpning  
Inköpsrutinerna gäller både varor och tjänster, vilket berör upphandling av material, konsulter och 
underentreprenörer, (UE).  
 
Med våra rutiner ställer vi samma höga krav på inköpen, som på oss själva, oavsett vad det gäller. En 
investeringsbudget för maskiner och utrustning görs varje år och godkännes av styrelsen.  
Revideras vid halvårsskiftet om det visar sig vara nödvändigt. Inköp får göras enligt styrelsens beslut.  
 

• Vid samtliga större inköp skall offert inhämtas. 
• Vid större entreprenader skall om möjligt avtal upprättas med en huvudleverantör. 
• Vid löpande arbeten sker köpen från av oss godkänd leverantör. 
• Vid inköp av underleverantör ska skriftliga avtal tecknas. 
• För enstaka inköp typ järnaffär mm genomförs ingen leverantörsbedömning. 

 
Inköpta produkter till produktionen ska märkas tydligt. 
Märkningen syftar till att koppla ihop artiklar och produkter med: 

§ ett specifikt projekt och/eller arbetsorder 
§ en specifik kund 

 
Respektive projektansvarig gör inköp till respektive projekt/serviceorder. 
 
Leverantörsfakturor 
Leverantörsfakturor ankomststämplas konteras och lämnas till inköpsansvarig för  
Kontroll/attest.  
 
Godkänd faktura bokförs och sparas i 1 ex i en pärm märkt ”Leverantörsfakturor”,  
1 ex sparas avsedd hängmapp i arkivskåp (gäller endast vid större projekt). 
 
Eventuella tvistfakturor spärras i fakturaregistreringen och går för betalning när oklarheter är 
uppklarade. 
 
Värdering och godkännande av befintliga leverantörer.  
Befintliga leverantörer godkänds efter värdering och/eller genom bedömning av tidigare visad förmåga 
eller prestation. Nya leverantörer godkänds av företagsledningen som vid behov samråder med 
berörda projektledare.  
 
Leverantörsbedömning  
Leverantörsbedömningar görs på leverantörerna vid behov dock minst vartannat år av 
företagsledningen. Leverantörer och tillverkare som lämnar god miljöinformation om sina material, 
produkter och system skall prioriteras.  
 
Ansvar 
KA ansvarar för denna rutin 
 
Bilagor 
K9.1 Leverantörsbedömning 
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10. Konstruktionsstyrning  
 
Företaget har utarbetat och dokumenterat en rutin, som ser till att alla specificerade krav på 
produktens konstruktion uppfylls. Exempel på krav kan vara:  
Konstruktionskrav, acceptanskriterier samt eventuella myndighetskrav. 
 
Den gäller även när underentreprenörer anlitas för att upprätta konstruktioner. 
  

1.  PLANERING 
  

2. KONSTRUKTIONSRESULTAT 
  

2.  KONSTRUKTIONSGENOMGÅNG 
  

3.  VERIFIERING AV KONSTRUKTION 
  

4.  KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR 
 
Planering av konstruktion och utveckling. 
Planer skall utarbetas för varje konstruktions- och utvecklingsaktivitet. Planerna skall beskriva eller 
hänvisa till dessa aktiviteter och ange ansvar för deras genomförande. Konstruktions- och 
utvecklingsarbetet skall uppdras åt kvalificerad personal, som har tillgång till tillräckliga resurser.  
 
Planerna skall uppdateras under konstruktionsarbetets gång. 
Organisatoriska och tekniska gränsytor mellan de olika gruper som medverkar i 
konstruktionsprocessen  skall fastläggas och nödvändig information skall dokumenteras, överföras 
och regelbundet granskas. 
 
Krav som utgör underlag för konstruktionsarbeten skall identifieras och dokumenteras, inklusive krav 
enligt tillämpliga lagar och förordningar. Ansvarig från Strevent AB skall gå igenom kraven för att 
avgöra om de är ändamålsenliga. Ofullständiga, oklara eller motstridiga krav skall klargöras 
tillsammans med kravställaren. När konstruktionskraven ställs upp skall hänsyn tas till resultat från 
kontraktsgenomgångar. 
 
Konstruktionsresultat 
Konstruktionsresultat skall dokumenteras och presenteras på ett sådant sätt att de kan verifieras och 
valideras mot konstruktionskraven. Konstruktionsresultaten skall  
 

1.) uppfylla konstruktionskraven. 
2.) Innehålla eller hänvisa till acceptanskriterier 
3.) Identifiera de egenskaper hos konstruktionen som är avgörande för produktens säkra och 

riktiga funktion. 
 

Dokumentation över konstruktionsresultat skall granskas innan den frisläpps. 
 
Konstruktionsgenomgång 
Formella, dokumenterade genomgångar skall planeras och genomföras vid lämpliga stadier under 
konstruktionsarbetets gång. Vid varje konstruktionsgenomgång skall representanter för alla funktioner 
som berörs vid konstruktionsstadiet ifråga delta såväl som andra specialister, om så krävs. 
Dokumentation från sådana genomgångar skall bevaras. 
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Verifiering av konstruktionen 
Verifiering av konstruktionen skall genomföras vid lämpliga stadier under konstruktionsarbetets gång 
för att säkerställa att konstruktionsresultatet vid varje stadium uppfyller de konstruktionskrav som 
gäller för stadiet ifråga. Aktiviteterna och resultaten vid verifiering skall dokumenteras. 
Respektive projektansvarig ansvarar för att godkänna konstruktionen. 
 
Ändringar i konstruktionen 
Bemyndigad personal skall identifiera, dokumentera, granska och godkänna alla ändringar och 
modifieringar av konstruktionen innan dessa införs. 
 
Ansvar 
KA ansvarar för att rutinen efterlevs 
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11. Kontroll och provning  
 
Rutinen omfattar mottagningskontroll, kontroll och provning under tillverkning samt slutkontroll och 
slutprovning. Rutinen omfattar entreprenader samt servicearbeten. 
 
Godsmottagning 
Vid leverans skall antalet levererade kollin kontrolleras mot följesedel samt en okulär kontroll efter 
direkt synliga skador. Eventuella fel/skador skall antecknas på följesedel och signeras av 
godsleverantör.  
 
Så snart tillfälle ges skall det kontrolleras levererat antal av resp. sakvara inuti levererade kollin 
kontrolleras mot följesedel. Överensstämmer ej antalet med följesedel skall projektansvarig omgående 
informeras och en avvikelserapport upprättas.  
 
Mottagningskontrollen omfattar även när ett arbete, utfört av en underleverantör, överlämnas. 
 
Egenkontroll 
Kontroll och provning sker löpande under arbetets gång. Detta ska ske i nödvändig omfattning, enligt 
upprättade kontrollplaner och kontrollistor. 
 
Projektansvarig för projektet ansvarar för att dessa listor tas fram och lämnas vidare till ansvarig 
montör. 
 
Projektansvarig har befogenheter att ta fram en kopia företagets mallar för egenkontroll samt spara 
dessa i en projektmapp, han har även befogenhet att projektanpassa dessa mallar. 
 
Det är ansvarsmontörers uppgift att se till att egenkontroller utförs som det är avsett samt att hålla 
ordning på dokumenten på arbetsplatsen. 
 
Före installation av produkt ska kontroll göras av att rätt produkt monteras på rätt plats. 
 
Slutkontroll 
Syftet med slutkontrollen är att kontrollera att slutprodukten uppfyller ställda krav vid överlämnande till 
kund. 
 
Det är projektansvariges uppgift att slutligen kontrollera att samtliga egenkontroller är genomförda och 
med godkänt resultat. Detta verifieras på kvalitetsplanen. 
Det är också projektansvariges ansvar att se till att eventuella besiktningsanmärkningar från 
slutbesiktning är åtgärdade med godkänt resultat. 
 
Kontrollstatus 
Vid samtliga kontroller är det viktigt att det klart och tydligt framgår resultatet av kontrollen. 
Egenkontroll verifieras med: datum, signatur samt "UA " på kontrolldokumentet för aktuell produkt. 
I andra fall ska det klart framgå av dokumentet hur statusen ska anges. 
 
Dokumentation över kontroll och provning  
Dokumentation från kontroll och provning ska upprättas, där det klart framgår vad som är kontrollerat 
och vilket resultat kontrollen gav. All sådan dokumentation ska bevaras. 

Ansvar 
KA ansvarar för att denna rutin efterlevs 
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12. Service  
 
Ansvar  
Serviceledare eller motsvarande ansvarar för att angivna hjälpmedel för servicearbetet används.  
 
Tillämpning Rutinen används vid alla beställningar från kunden.  
 
Utförande  
Då service under garantitiden ingår i vårt åtagande bevakas detta genom manuell övervakning.  
 
Servicekontrakt bevakas via ”servicetavla” uppsatt på väggen. Där finns samtliga av året 
förekommande servicebesök inplanerade. Serviceledare har det yttersta ansvaret för att bevaka att 
servicebesöken blir utförda inom rätt tidsperiod. 
 
Checklista servicearbeten: 

1. Ordermottagning, säkerställ att ordern är rätt uppfattad 
2. Tidsplanering 
3. Utskrift av arbetsorder 
4. Arbetets utförande: 

4.1 Beställning av material 
4.2 Verktygshantering 
4.3 Utrustning av servicebil 
4.4 Arbetsinstruktioner 
4.5 Egenkontroll av utfört arbete samt resultat (signerad arbetsorder) 
4.6 Ev. Avrapportering till Serviceledare 

4.6.1 Vad är utfört 
4.6.2 Vilken montör 
4.6.3 Tidsåtgång samt datum 
4.6.4 Arbetet kontrollerat och godkänt 
4.6.5 Materialåtgång, eventuella följesedlar. 
4.6.6 Underentreprenör. 
4.6.7 Arbetet avslutat/pågående 

5. Godkännande av färdig order 
6. Fakturering 
7. Arkivering av fakturaunderlag 
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13. Utbildning  
 
Allmänt 
Företaget har rutiner för att identifiera personalens behov av utbildning. Rutinen omfattar all personal. 
Företaget genomför utvecklingssamtal minst en gång per år eller vid behov. 
 
Ansvar 
VD/ORDF ansvarar för att analysera utbildningsbehov hos de anställda, samt att utvecklingssamtal sker 
minst 1 gång per år. 
 
Tillämpning 
Utbildningen ska innebära att medarbetarna förstår betydelsen av: Våra Policys, rutiner och 
ledningssystem. Den ska delge samtliga anställda vetskap om sina roller och sitt ansvar för att vi ska 
uppnå överensstämmelse med detta. De ska även förstå möjliga konsekvenser av att inte följa detta.  
 
Alla företagets anställda skall ha grundkunskap i miljöarbete samt kunskap om källsortering. 
 
VD/ORDF är utbildningsansvarig 
 
I en särskild upprättad pärm, märkt ”Utbildning – Strevent AB”, skall dokument över utbildningar och 
meritförteckning på de anställda arkiveras, samt en utbildningsplan för respektive verksamhetsår. 
 
Eventuella personliga behörigheter såsom OVK-behörighet skall dokumenteras av VD/ORDF med 
giltighetstid och vad behörigheten avser. Detta arkiveras i ovan nämnd pärm   
 
Bilagor 
K13.1 Utvecklingssamtal 
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14. Behandling av kontroll-, mät- och provningsutrustning  
 
Ansvar  
Användare av utrustningen ansvarar för att kontroll- och mätutrustning registreras, kalibreras och 
kontrolleras.  
 
Tillämpning  
Denna rutin omfattar alla kontroll- och mätutrustning.  
 
Utförande  
Mätinstrument som används för provning kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar.  
Kalibrering skall utföras enligt underhållsinstruktion i instruktionspärm verktyg. Ansvarig för 
utrustningen totalt är användaren av utrustningen. 
  
Ute på de olika arbetsplatserna ansvarar respektive handhavare för instrumenten, som till stor del är 
personliga.  
 
Om någon utrustning är skadad eller felaktig skall den tydligt märkas ”trasig” så att risken för att  
trasig/felaktig utrustning kommer ut på arbetsplats minimeras. 
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15. Produktidentifikation och spårbarhet  
 
Produktidentifikation 
Företaget har rutiner för att under alla stadier i produktionen, då krav på identifiering föreligger, kunna 
identifiera enskilda och/eller sammansatta produkter. 

Artiklar ska åtföljas av följesedel där leverantör, artikelnummer, beställare, arbetsorder-/ projektets 
nummer framgår. Där så är möjligt skall godset vara märkt. 
Det ska då vara helt uteslutet att förväxling av material ska kunna ske. 
 
Spårbarhet 
Denna rutin gäller produkter där spårbarhet är ett krav, uttalat eller underförstått, från kund eller från 
företaget. Dokumentation över produkter som skall vara spårbara sätts in i projektpärm och lagras i 
företagets arkiv. 
Tillsammans med projektpärmen arkiveras 1st exemplar av apparatlista/materialförteckning från  
projektets D&U-instruktioner. 
 
Genom att begränsa inköpen till en bestämd grossist underlättas spårbarheten på annars 
svåridentifierbart material. 
 

Källsortering 
Företaget har som målsättning att källsortera sitt avfall både på kontor, lager och ute på arbetsplatser. 
På byggarbetsplatser följs arbetsplatsens upprättade krav på källsortering. 
På företagets kontor källsorteras papper och kartong. 
 
Ansvar 
KA ansvarar för att denna rutin efterlevs. 
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16. Behandling av produkter tillhandahållna av kund 
 
Produkter tillhandahållna av kund hanteras, enligt samma rutiner, dvs på samma noggranna sätt som 
för företagets egna produkter. Överenskommelse skall upprättas med kunden om funktionsansvar, 
leverans, uppställning på plats et cetera så att missförstånd undviks. 
 
Vid mottagning av godset kontrolleras att godset ej är skadat och att samtliga detaljer är med. 
Kontroll skall ske av att produkten är godkänd för installation och att samtliga erforderliga 
anslutningsdetaljer finns med. Ansvaret för produktens funktion vilar på kunden. 
 
Projektansvarig ansvarar för att produkter hanteras efter denna rutin. 
 
Ansvar 
KA ansvarar för att denna rutin efterlevs. 
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Strevent AB 
 
Ansvar och befogenheter för företagets ledning och nyckelpersoner 
 
Funktion Person Ansvar Befogenheter 

Styrelseordförande 
Ledamot 

xx   Fullbefogenhet 

Suppleant xx 
 

   Fullbefogenhet 

Avdelningschef xx  Se rutinbeskrivning 
verksamhetsmanualen 

 Fullbefogenhet 

Data xx Uppdatera programvaror,    
hemsidesansvarig, uppdaterar 
prislistor i avsedda program. 

  

Personal xx  Personalfrågor alla Fullbefogenhet 

Löner Extern resurs (HK)  Löneutbetalningar  Fullbefogenhet 

 xx  Lönefrågor Fullbefogenhet 

Utbildning xx  Fastställer utbildningsbehov Fullbefogenhet 

Marknad xx  Profilering och reklam Fullbefogenhet 

Produktion xx  Personalfördelning 
entreprenad 

Fullbefogenhet 

Kalkyl xx  Mängdar och framställer 
anbudsunderlag 

Fullbefogenhet 

Inköp Företag  xx 
  

Se rutinbeskrivning 
verksamhetsmanualen 

Fullbefogenhet 

Inköp projekt / Ftg 
daglig drift 

xx Se rutinbeskrivning 
verksamhetsmanualen 

 Max 500.000:- / 150.000.- 

Offert xx  Se rutinbeskrivning 
verksamhetsmanualen 

Offerter över 500.000:- skall minst en 
ur styrelsen informeras före 
anbudsgivning om inte synnerliga skäl 
föreligger. 

Arbetsledning xx  Se rutinbeskrivning 
verksamhetsmanualen 

 Fullbefogenhet 

Kvalitet xx   Se rutinbeskrivning 
verksamhetsmanualen 

Fullbefogenhet 

Miljö xx   Se rutinbeskrivning 
verksamhetsmanualen 

 Fullbefogenhet 

Arbetsmiljö xx 
 
 
 

Se rutinbeskrivning 
verksamhetsmanualen 

 Fullbefogenhet 
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Organisationsplan 
 
Ledningssystemansvarig  xxx 
Arbetschef (AC)  xxx 
Projektledare (PL)  xxx 
Ansvarsmontör (AM)  xxx 
Ledningsgruppen xxx.  
Styrelsen  xxx 
 
 
Ansvar och befogenheter 
 
VD: Har det yttersta ansvaret för verksamheten. Han har det övergripande ansvaret 

för att allt arbete som påverkar kvaliteten och miljön. Han beslutar om ändringar 
av rutiner och rutinbeskrivningar. 
Hans arbetsuppgifter: Ekonomi, kundkontakter, utbildning, inköp, 
organisationsarbete, marknadsföring, anbudsräkning, och materialbeställning. 
Han har fullständiga befogenheter. 

 
 
Arbetschef (AC): Svarar för att gällande lagar och avtal om arbetsmiljö- och skyddsfrågor 

efterföljs. Han har ansvaret för en del projekt. Han ansvarar dessutom för att 
företagets samliga projekt bedrivs korrekt. 

 Hans arbetsuppgifter: Arbetsplanering, kundservice, kundkontakter, 
leverantörskontakter, protokollföra möten, materialbeställning samt teknisk 
support till våra montörer och projektledare. Han är dessutom ansvarig för 
företagets systematiska arbetsmiljöarbete samt personalfrågor rörande företagets 
personal. Han har fullständiga befogenheter i alla projekt. 

 Vid anbudslämning överstigande >500.000:- skall alltid minst en ur 
ledningsgruppen informeras före anbudets lämnande om inte synnerliga skäl 
föreligger. 

 
 
Projektledare(PL): Utses av AC till varje projekt. Han ansvarar för att projektet genomförs inom 

givna förutsättningar. Han har rätt att göra ekonomiska uppgörelser, teckna 
ackordsuppgörelser och beställa material och underentreprenörer inom projektets 
ramar. Respektive PL kontrollerar och attesterar samtliga fakturor som rör 
aktuellt projekt. Vid större inköp (>50.000:-) skall alltid AC samrådas. 

 
 
Ansvarsmontör(AM): Utses vid projekt. Han ska föra dagbok, hålla ordning på tilläggsorder, ansvara 

för kompletterande materialbeställningar, göra avstämningar enligt leveransplan, 
se till att egenkontroller utförs och dokumenteras. Vid behov skall han även 
medverka på byggmöten. 
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 Ansvarsmontör har befogenhet att köpa kompletterande material till respektive 
projekt om värdet ej överstiger 10.000:-, större inköp skall ske genom respektive 
PL. 

 
 
Samtlig personal: Ansvarar för att allt arbete utförs enligt företagets kvalitets- och miljöpolicy och 

affärsidé, samt att material hanteras på ett sätt som är förenligt med ordning och 
reda. Alla har även ansvar för att nödlägesberedskapen följs, samt att källsortera 
avfallet enligt våra rutiner. 

 
Ledningssystemansv: Genomför de ändringar som behövs för att genomföra företagets kvalitets-, 

miljö- och arbetsmiljöpolicy. Han ansvarar för att systemet efterlevs och har 
befogenhet att sätta in nödvändiga åtgärder att så sker. Han kallar till 
återkommande möten med berörd personal, vilka protokollförs. 
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Strevent AB - IT Policy 

 
Denna Policy är framtagen för att säkerställa säkerheten i vårt datasystem och berör de 
anställdas användning av datorer & nätverksresurser, användarkonton, e-post och internet. 
Rutinbeskrivningen omfattar Strevents hela datapark, samtliga anställda samt inhyrd personal. 
Användandet av datorerna bygger på sunt förnuft och ansvaret för användandet ligger i första 
hand på användaren. 

Datoranvändning	
 

• Då du lämnar din dator SKALL du se till att du antingen loggar ut, stänger av eller 
låser din inloggning i syfte att förhindra obehöriga från att få tillgång till datorn och 
nätverksresurserna. 

• Alla anställda med tillgång till företagets datorer ansvarar för att INGA olicensierade 
program installeras. Är ni osäkra kontakta IT-ansvarig på företaget. 

• Generellt SKALL alla arbetsrelaterade filer sparas på servern och EJ lokalt på din 
dator. Information som sparats på servern kan kommas åt från valfri dator i nätverket 
(förutsatt att användaren är behörig) och säkerhetskopieras regelbundet för att 
säkerställa att den finns kvar vid eventuella haverier eller liknade. 

• Privat användning av Strevent AB:s datorer är tillåten under följande förutsättningar: 
o Att det inte hämmar företagets produktivitet. 
o Inte medför några merkostnader för företaget. 
o Inte på annat sätt strider mot företagets policy. 

Inloggningsuppgifter	&	Lösenord	
 

• Alla arbetsrelaterade inloggningsuppgifter skall förvaras på ett säkert sätt, så att 
obehöriga inte (avsiktligt eller oavsiktligt) kan få tillgång till dem. 

 
• Lösenord som skickats till dig via e-posten från exempelvis våra leverantörer skall 

snarast efter mottagandet bytas ut. 
 

• Om du använder dig av en offentlig dator eller en dator med många användare bör du 
försäkra dig om att dina inloggningsuppgifter inte sparas i datorn och att göra en 
korrekt urloggning när du är färdig med din uppgift. 

 
• Dina lösenord bör väljas med omsorg för att vara så säkra som möjligt. 

 
o Använd alltid minst 6 tecken. 
o Använd helst en kombination av både stora och små bokstäver + siffror & ev. 

specialtecken. 
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o Undvik ord eller siffror med personlig anknytning – t.ex. namn, smeknamn, 
personnummer eller telefonnummer. 

	

E-post	
 

• E-post är en vanlig källa till spridning av virus och annan skadlig programkod. Alla 
användare av Strevent AB:s datorer och nätverk skall därför vara medvetna om 
riskerna och hur man bäst undviker dem. Därför gäller följande: 

 
o Då spam (massutskick av oönskad e-post) är ett globalt problem skall e-

postadresser tilldelade av Strevent AB användas med aktsamhet på Internet. 
 

o Undvik också att vidarebefordra e-post av kedjebrevsnatur. (T.ex. 
meddelanden som uppmanar dig att skicka dem vidare till alla du känner.) 

 
o Öppna inte e-post med bifogade filer från okända avsändare, ta bort dessa 

omedelbart! 
 

• All e-post i dina ordinarie e-postmappar sparas på servern och för att inte slösa med 
lagringsutrymmet bör du som användare av Strevent AB:s e-postprogram vara noga 
med att inte spara onödig information i dessa. Arbetsrelaterade e-postbilagor kan med 
fördel sparas ner till servern och sedan raderas från inkorgen.  
 
E-postbilagor av privat natur (t.ex. semesterbilder, filmklipp & 
powerpointpresentationer) bör – om du önskar spara dem – sparas på hårddisk, CD-
skiva eller USB-minne. 
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ORGANISATIONSSCHEMA STREVENT AB 
 
 
 

 
 
 

 
Entreprenad  

Montage 
 

Magnus Ljungberg 
(Ansvarig) 

 
Administration 

Ekonomi 
HREKO Ekonomi 
Anette Almeling 
Benithe Stavrum 

(Ansvarig) 

 
Arbetsmiljö 

OVK-Besiktning 
        

Heikki Freisting 
(Ansvarig) 
Kiva 5628 

 
Luftinjustering 

 
Heikki Freisting 

(Ansvarig) 

 
Kvalitet & Miljö 

VVS- Kalkyl 
 

Peter Fagerström 
(Ansvarig) 

 
Styr & Regler 

 
Peter Fagerström 

(Ansvarig) 

 
 

STREVENT AB 
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LEVERANTÖRSBEDÖMNING 
 
 
A. Leverantörsuppgifter 

Leverantör:      
Org.nr:       
Kontaktperson:      
Telefon:       
Postadress:      
Postnr/Ort:      
Fax:       
E-post:       
*F-skattsedel skall medskickas 

 

B. Leverantörskategori 
Produkt/Tjänst:      

 
C. Allmänna krav 

 Kvalitetsstatus     Ringa in rätt alternativ 
1. Har företaget ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9000?  JA NEJ 

 2. Planerar företaget att införa ett certifierat kvalitetsledningssystem?  JA NEJ 

  Om JA, när?     

 3. Har företaget ett kvalitetsledningssystem likvärdigt ISO 9000?  JA NEJ 

 *Skicka gärna med kopia på kvalitetscertifikat och kvalitetspolicy. 

 

 Miljöstatus      
1. Har företaget ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14000?  JA NEJ 

 2. Planerar företaget att införa ett certifierat miljöledningssystem?  JA NEJ 

  Om JA, när?     

 3. Har företaget ett miljöledningssystem likvärdigt ISO 14000?  JA NEJ 

 4. Tillhandahåller företaget miljömärkta produkter t ex svanen eller liknande? JA NEJ 

 *Skicka gärna med kopia på miljöcertifikat och miljöpolicy. 

 

 Övrigt  
Finns det andra faktorer som ej finns upptagna på denna blankett som kan vara av värde för vår bedömning, vänligen 
ange detta här. 

          

          

Tack för hjälpen! 
Skicka denna blankett och bilagor till: info@strevent.se 
     Strevent AB 
     Adress 



 

   

  Datum: 
Senast Rev: 

2020-09-19 
 

  Utgiven av: Heikki Freisting 
  Fastställd av: Peter Fagerström 
 

/Volumes/GoogleDrive/Min enhet/STREVENT/02 OFFERTSTADIE/Akademiska Hus/Anbud/Kvalitetsdokumentation/Bilaga K9.1 - 
Leverantörsbedömning.doc 

     Postadress 
 

Glöm ej att bifoga F-skattsedel 
 
 
Denna sida fylls i av Strevent AB (av den som skall göra inköpet) 
 

Bedömningsstatus   Ringa in rätt alternativ 
Har utarbetat kvalitetsledningsystem  OK Ej OK 

Har kvalitetscertifikat el motsv.  OK Ej OK 

Har utarbetat miljöledningsystem  OK  Ej OK 

Har miljöcertifikat el motsv.  OK Ej OK 

Leveranssäkerhet   OK Ej OK 

Kompetens och erfarenhet   OK Ej OK 

Flexibilitet ”ställer upp när det gäller”  OK Ej OK 

Trevligt bemötande   OK Ej OK 

 

Ovanstående bedömning utförd av:    Datum:   

 

 

Efter ifyllnad ovan lämnas blankett till miljö- och kvalitetsansvarig för slutgiltig bedömning. 

 

 

Bedömning gjord av miljö- och kvalitetsansvarig (ringa in rätt alternativ) 

 

Godkänd   Ej Godkänd 
 

 

Sign:      Datum:   
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Utvecklingssamtal  

 
 
 

Namn:    
 
 
Hur ser du på din arbetssituation? 
 
 
 
 
 
  
Företagets förbättringsåtgärder? 
 
 
 
 
 
 
 
Dina förbättringsåtgärder? 
 
 
 
 
 
 
 
Hur ser du på dina arbetskamrater? 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt? 
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Miljöolycksrisker / 
Incidenter 

Åtgärder vid inträffad olycka Anmärkning 

 
Allmän rutin vid brand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allmän rutin vid utsläpp i 
mark och vatten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allmän rutin vid utsläpp i 
avloppsledningsnät 

 
• Larma räddningstjänst (ange noggrann adress) 
• Varsko andra som hotas av branden 
• Försök släck branden 
• Se till att farligt material bringas i säkerhet 
• Möt och informera räddningstjänsten 
• Kontakta ansvarig enligt beredskapsplanen 
• Vid behov kontakta nyckelpersoner enligt beredskapsplanen 
• Vid behov kontakta olycksfallshjälp enligt beredskapsplanen 
• Genomför uppföljning och korrigerande åtgärder 

 
 
                   RÄDDA – LARMA - SLÄCK 
 
 

 
• Vid större och/eller farliga utsläpp kontakta räddningstjänsten 

(ange noggrann adress) 
• Varsko andra som hotas av utsläppet 
• Begränsa utsläppet 
• Möt och informera räddningstjänsten 
• Kontakta ansvarig enligt beredskapsplanen 
• Vid behov kontakta nyckelpersoner enligt beredskapsplanen 
• Vid behov kontakta olycksfallshjälp enligt beredskapsplanen 
• Genomför uppföljning och korrigerande åtgärder 
 
 
• Vid större och/eller farliga utsläpp kontakta räddningstjänsten 

(ange noggrann adress) 
• Varsko andra som hotas av utsläppet 
• Varsko avloppsreningsverket 
• Begränsa utsläppet 
• Möt och informera räddningstjänsten 
• Kontakta ansvarig enligt beredskapsplanen 
• Vid behov kontakta nyckelpersoner enligt beredskapsplanen 
• Vid behov kontakta olycksfallshjälp enligt beredskapsplanen 
• Genomför uppföljning och korrigerande åtgärder 
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BEREDSKAPSPLAN MILJÖ 
 
Nödlägesorganisation 
 
Namn  Befattning Mobil Telefon 
Heikki Freisting  xxxxxxxxxx                  xxxxxxxxxxx 
Peter Fagerlund  xxxxxxxxxxx  
 
 
Olycksfallshjälp 
 
Hjälp/information  Organisation/företag Telefon 
Ambulans, polis,  Larmcentralen 112 
brandkår m.m 
 
Inandning av farliga  Giftinformationscentralen 08-33 12 31 
ämnen, förgiftning 
 
Information kemiska  Kemikalieinspektionen 08-519 411 00 
produkter 
 
 
Persontransport (ej brådskande)  Telefon 
 
Stockholm 
Taxi Stockholm   08-15 00 00 
Taxi Kurir    08-30 00 00 
Taxi 020    020-20 20 20 


