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1. Verksamhetspolicy och planering  

1.1 Verksamhetspolicy 

Skorstensfejarmästarna Syd AB erbjuder sina kunder lagstadgad sotning och brandskydds-
kontroll.  

I vårt arbete med att ständiga förbättringar och uppfyllande av de krav som myndigheter 
och kunder ställer på oss, arbetar vi på följande sätt;  

Miljö 

Miljöarbetet är en naturlig del i vårt dagliga arbete, då vi bl a förebygger föroreningar ge-
nom att för-hindra att brand uppstår hos våra kunder.  

För att minska miljöpåverkan från våra transporter planeras och samordnas alla våra upp-
drag. Vi strävar dessutom efter att utbilda all personal i ECO-driving. 

Vi tar miljöhänsyn vid våra inköp. Detta gäller allt från förbrukningsmaterial, kemikalier 
och våra for-don. 

Det avfall som uppstår på kontoret och ute på objekten tas omhand och sorteras efter gäl-
lande lag-stiftning 

Kvalitet 

För oss innebär kvalitetsarbetet bland annat att vi skall utföra vårt arbete så effektivt som 
möjligt och med så liten olägenhet som möjligt för våra kunder. För att lyckas med detta 
sker budning om brandskydds-kontroll och sotning i god tid till kunderna. Påminnelse om 
tjänsten skickas ut via mail och SMS.  

Vi skall vara lätta att komma i kontakt med för kunderna. Ändring av inbokade tider kan  
t ex göras via telefon och internet.  

Vår personal skall vara välutbildad och ha ett trevligt bemötande vid kontakt med kun-
derna.  

Eventuella problem och klagomål skall hanteras så snabbt som möjligt. I den interna upp-
följningen av det inträffade skall det vidtas åtgärder för att om möjligt förhindra att lik-
nande problem inträffar igen.   



VÅRT ARBETSSÄTT 
VERKSAMHETSHANDBOK ENLIGT ISO 9001 & 14001 

DATUM UTFÄRDARE 
2021-11-19 PER-OLOF PERSSON 

REVISION SIDNUMMER 
4.01 5 

 
 

SKORSTENSFEJARMÄSTARNA SYD AB VERKSAMHETSHANDBOK 

 

1.2 Planering av verksamhetsåret (årshjulet) 

 

Aktivitet  Ansvarig Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

Ledningens genomgång  
(se12.1 Ledningens genomgång) 

Ledningen    X 

Kartläggning av vår miljöpåverkan  
(se 12.2.2 Mätning av våra miljöaspekter)) 

KMA-samordnare X    

Mätning av våra miljöaspekter 
(se 6.6 Mätning av våra miljöaspekter)) 

KMA-samordnare   X  

Uppdatering av lagregister 
(se 12.3 Lagar och andra krav) 

KMA-samordnare X    

Kontroll av lagefterlevnad 
(se 12.3.1 Lagefterlevnadskontroll) KMA-samordnare X  X  

Utvärdering av våra leverantörer 
(se 6.1 Leverantörer och inköp) 

KMA-samordnare   X  

Hantering av avvikelser 
(se 10.1 Avvikelsehantering 

KMA-samordnare X X X X 

Interna revisioner  
(se 9.2 Checklistor 
 

KMA-samordnare/ 
Internrevisor 

Checklista 
9.2.2 

 Checklista 
9.2.1 

 

Kunduppföljningar  
10.4 Kundtillfredsställelse) 

Administration X  X  

Uppföljning av verksamhetsmålen 
(se 12.4 Uppföljning av verksamhetsmål) 

Ledningen    X 

Uppföljning av kvalitetsmålen 
(se 12.4 Uppföljning av kvalitetsmål) 

Ledningen    X 

Uppföljningav miljömålen 
(se 12.4 Uppföljning av miljömål) 

Ledningen    X 
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2. Beskrivning av verksamhetssystemet ”Vårt Arbetssätt” 

I detta kapitel finns en beskrivning av vårt miljö- och kvalitetsarbete. För att avdramatisera 
”ISO-arbetet har vi valt att kalla verksamhetssystemet för ”Vårt arbetssätt”. 

Vårt verksamhetssystem baseras på ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och omfattar  
sotning och brandskyddskontroll samt ventilationsarbete samt relevanta besiktningar 
inom Södra Sverige. 

Verksamhetssystemet omfattar företagen Skorstensfejarmästarna Syd AB (556511-9541), 
och Skorstensfejarmästarna Öst AB (559026-4650). 

Följande områden i ISO 9001 omfattas vi inte av;  

Krav i std ISO 9001:2015 Orsak till friskrivning 

8.3 Konstruktion  Vi bedriver ingen konstruktion eller utveckl-
ing av nya produkter 

 

 

 

2.1 Beskrivning av vårt verksamhetssystem 

Verksamhetsarbetet går till enligt följande bild;  

 

Ledningens genomgång 
1. Miljö- och kvalitets-ar-

betet planeras; 
- Miljöbovar identifieras 
- Miljö- och kvalitetsmål tas 

fram 
- Resurser tillsätts 

2. Åtgärder beslutas för 
att komma tillrätta med 
problem och avvikelser. 

Dagligt arbete (genomfö-
rande) 
- Det dagliga arbetet sker 

i enligt med framtagna 
rutiner. 

Uppföljning via; 
- Interna revisioner 
- Mätning av miljöbovar 
- Kontroll av lagefterlev-

nad 
- Uppföljning av kundtill-

fredsställelse 
- Mätning av processer 

Miljö- och kvalitets-
policy 
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2.2 Verksamhetssystemets dokumentation 

Följande dokument ingår och beskriver vårt verksamhetssystem: 

 Verksamhetshandboken ”Vårt arbetssätt”. Innehåller en beskrivning av vårt verksam-
hetssystem samt de rutinbeskrivningar som är kopplade till företagets olika processer. I 
verksamhetshandboken hänvisas till rutiner, checklistor med mera, se nedan. 

 Checklistor, mallar med mera; Det finns hyperlänkar mellan verksamhetshandboken och 
de mallar, checklistor och liknande som används i systemet. Hyperlänken säkerställer att 
rätt utgåva används. 

 Redovisande dokument. Dokument som uppstår som ett resultat av att verksamhetssy-
stemet är aktivt och infört i företaget, t ex revisionsrapporter, reklamationsrapporter, pro-
tokoll från ledningens genomgång etc. 

 Externt styrande dokument. Det finns även externt styrande dokument som styr verksam-
heten t ex kundkrav, standarden ISO 9001/14001 m.m. Där sådana finns, hänvisar vi till 
dessa i respektive rutin. 

2.3 Våra processer 

Verksamhetssystemet delas upp i följande processer;  

 

Huvudprocesser 

Myndigheter 
och kunders 

krav 
Avtal och 

 försäljning 

Sotning 

Brandskydds-
kontroll 

Ledningens ansvar 

Nöjda kunder 
och uppdragsgi-

vare 

Stödprocesser 
Inköp och leverantörer 

Underhåll och kalibrering 
Nödlägesberedskap 

Kontorets miljö- och kvalitetsarbete 
Personal 

Kommunikation 
Avvikelser och förbättringar 

Dokumentstyrning och sekretess 
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3. Avtal och försäljning 

3.1 Tecknande av avtal 

Ledningen ansvarar för att teckna avtal och för att ta fram underlag till anbuden.  

 
Innan anbud lämnas eller avtal undertecknas skall följande kontrolleras;  

1. att anbudsunderlaget/avtalet uppfyller gällande lagkrav 
2. att kraven i anbudsunderlaget/avtalet är rimliga och kan uppfyllas. 

Dokumentation av granskningen sker via framtagen offert/anbud. 

Anbud lämnas enligt det underlag/mall som anbudsgivaren önskar. 

Innan anbudshandlingarna lämnas granskas de mot anbudsunderlaget för att säker-
ställa att allt finns med. När handlingarna passerar kvalitetskontrollen signerar Led-
ningen handlingarna och de lämnas sedan in till anbudsgivaren.  

3.2 Prissättning 

Prissättningen sker enligt det avtal som vi har tecknat med uppdragsgivaren. 

3.3 Reklamationshantering 

Klagomål hanteras av Administration 

Hanteringen av klagomål går till enligt följande; 

1. Klagomålet tas emot. 

2. Kontakt tas med kunden samma dag som klagomålet blivit känt. Kontakten sker i första 
hand via telefon. Om kunden inte kan nås via telefon skickas brev, fax eller mail, senast 
arbetsdagen efter klagomålet blivit känt.  

Vid kundkontakten försöker vi i första hand att komma överens med kunden. 

3. Klagomålet hanteras som en avvikelse enligt 9.1 Avvikelsehantering, om klagomålet 
innebär att försäkringsbolaget kopplas in eller om det bedöms att denna typ av klago-
mål kan inträffa igen. 

3.4 Redovisande dokument (försäljning) 

Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid 

Avtal Pärm: Avtal Administration Avtalstid +6 mån 

Anbud Pärm: Anbud Administration Anbudstid +6 mån 

Avvikelserapport Se 9.1 Avvikelsehantering 

Uteliggande anbud bevakas 
och intressanta anbud utvär-
deras/granskas  

Anbudshandlingar tas fram 
för de anbud som vi kan 
uppfylla kraven i. 

Anbudshandlingar granskas 
och signeras när de passe-
rat kvalitetskontrollen.  
Anbudet lämnas in. 
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4.  Verksamhetsstyrning 

4.1  Sotning 

Ansvarig för frisläppandet av protokollet är aktuell sotare. Frisläppandet dokumenteras 
genom att signatur noteras på arbetslistan. 

Kontroll av objekt 

Sotning och kontroll un-
der sotning 

Slutkontroll 

Uppstädning 

Fyll i arbetslista/proto-
koll 

Rensprotokoll tas fram 

Rensprotokoll granskas 
av Administration 

Faktureringsunderlag 
tas fram 

Rensprotokoll korrige-
ras 

Budning 

Rensprotokoll + faktura 
skickas till kund 

Utförs hos kund 

Korrekt 

Planering 

Felaktigt 
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4.1.1 Planering/budning 

Ansvarig för planering och budning är administration. 

Vid planeringen av arbetet skall resrutten planeras så att den får minsta möjliga miljöpå-
verkan vilket bland annat innebär så korta transporter som möjligt. Som hjälp vid plane-
ring/budning används informationen som finns i kontrollboken. 

Budning sker i god tid innan vi skall komma och utföra arbetet, så att återbesök inte skall 
behöva ske på grund av att vi inte får tillträde till fastigheten/restaurangen. Påminnelse 
skickas till fastighets- och restaurangägaren via mail och SMS. 

Arbetsorder används sedan som arbetsunderlag när uppdragen utförs.  

Ändringar/lämnande av information budad verksamhet 
Kunden kan även lämna uppgifter/ändra tid för sotning via vår hemsida. Nedanstående 
gäller vid telefonändringar. 

 
  

Nej 

Ja 

Kund ringer 

Vill informera om stege, 
nyckel m m 

Önskar viss tidpunkt un-
der angiven dag 

Önskar tid annan dag 

Är detta möjligt? Bokar tid annan dag/ 
behåller budad dag 

bokar detta på arbets-
lista och ger klartecken 

till kund 

Noterar informationen/ 
förändringen på arbets-

listan samt i datorn. 
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4.1.2 Kontroll av objekt 

Kontroll av att objektet stämmer med de uppgifter som finns angivna på arbetslista eller 
protokoll. Eventuella ändringar antecknas på arbetslista/protokoll. Kontroll under sot-
ningen 

Under sotningen sker kontroll av;  

● tjärbildning i skorstenen. Vid tjärbildning informeras fastighetsägaren och ar-
betsledningen. Eventuell åtgärd bedöms av skorstensfejarmästaren.  

● kondens i skorstenen 
● spjällens funktion och om sotluckorna är täta 

 
Ytterligare kontroll vid sotning imkanal/restaurang 
Vid sotning av imkanal/restaurang skall även följande kontrolleras;  

● provkör fläkten, där så är möjligt. 
● kontrollera eventuell obalans eller annat fel 

 
Slutkontroll 
Sotaren kontrollerar utförd sotning genom att kontrollera draget i rökkanalerna. Om kon-
trollen ger godkänt resultat dokumenteras detta via signatur på arbetslistan. Ev avvikelser 
åtgärdas eller antecknas på arbetslistan.  

Problem  
Problem/avvikelser som uppstår i det dagliga arbetet noteras på arbetslistan. Problem 
som är av återkommande art eller som kan upprepas noteras på 9.7.1 Avvikelserapport 
och hanteras sedan enligt 9.1 Avvikelsehantering.  

Övrigt 
Ifyllda arbetslistor/protokoll lämnas till administration för framtagande av rensprotokoll 
och frisläppning för fakturering 

4.1.3 Avfallshantering sotning 

Avfallet (sot och plast) som uppstår slängs i första hand i det aktuella objektets avfallskärl. 
Finns inget lämpligt kärl tas det med till kontoret för vidare hantering (se 7.1 Kontorets 
avfallssortering).  

4.1.4 Redovisande dokument (sotning) 

Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid 

Rensprotokoll Server Administration Kasseras inte 
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4.2 Brandskyddskontroll 

 

Ansvarig för frisläppandet av protokollet är administration. Frisläppandet dokumenteras 
via signatur på godkänt protokoll 

Kontroll av objekt 

Brandskyddskontroll 

Slutkontroll 

Uppstädning 

Fyll i arbetslista/protokoll 

Protokoll, skisser och ev fö-
reläggande tas fram 

Protokoll och skisser 
granskas av administration 

Faktureringsunderlag tas 
fram. Tidrapport fylls i. Protokoll/skisser korrigeras 

Budning (se 4.1.1 Plane-
ring/budning) 

Protokoll + faktura skickas 
till kund 

Utförs hos kund 

Korrekt Felaktigt 

Planering (se 4.1.1 Plane-
ring/budning) 
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4.2.1 Genomförande av brandskyddskontroll 

Kontroll av objekt 
Kontroll av att objektet stämmer med de uppgifter som finns angivna på arbetslista eller 
protokoll. Eventuella ändringar antecknas. 

Utförande 
Brandskyddskontroll utförs gällande bestämmelser, om inget annat överenskommits med 
kund.  

Slutkontroll 
Kontrollanten kontrollerar att alla föreskrivna kontroller utförts. Om så skett dokumente-
ras detta via signatur på arbetslistan. Eventuella avvikelser antecknas på arbetslistan.  

Övrigt 

Ifyllda arbetslistor/protokoll lämnas till administration för framtagande av protokoll och 
skisser med mera. 

4.2.2 Upptäckta brister vid kontrollen 

Eventuella brister noteras i arbetslista eller protokoll. Fel kan även meddelas närvarande 
fastighetsägare på plats. Bristerna delas in i 1:or och 2:or.  

1:or innebär att fastighetsägaren anmodas att dessa snarast. 

2:or innebär att vi tar fram ett föreläggande om åtgärder till fastighetsägaren samt att vi 
behöver göra ett återbesök för att granska vidtagna åtgärder.  

Uteliggande 2:or bevakas av Administration, som även ansvarar för att återbesök genom-
förs.   

4.2.3 Redovisande dokument (brandskyddskontroll)  

Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid 

Brandskyddsprotokoll Sparas under aktuell fas-
tighet på server 

Administration Kasseras inte 

Icke åtgärdade 2:or  Mapp hos administration Administration Kasseras inte 
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4.3 Besiktningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig för frisläppning av protokoll är besiktningsmannen 

  

Beställning 

Planering 

Tid och pris 
 

Genomför  
besiktning 

Allt ok? 

Protokoll och doku-
mentation 

Fakturering 

Arbetsorder 

Arbetsorder 

Protokoll 

Faktura 

Nej 

Nej 

Ja
 

 

 

Ja
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4.3.1  Planering 

Besiktningar inplaneras genom att kund kontaktas för inbokning av tid för besiktning och 
en arbetsorder skapas. 

4.3.2  Besiktningen utförs 

Medarbetare utför den beställda-besiktningen enligt arbetsorder 

4.3.3  Kontroller 

Kontroll sker av eldstadens tekniska status och funktionalitet. Avvikelser noteras. I det fall 
besiktning inte har kunnat utföras fullt ut lämnas meddelande till fastighetsägaren med 
förfrågan huruvida ombesiktning önskas. 

4.3.4  Dokumentation 

Resultatet av besiktningen dokumenteras i form av ett besiktningsprotokoll. Protokollet 
sänds i ett exemplar till fastighetsägaren, samt arkiveras grunddokumentet elektroniskt 
hos SKFMS AB. 

4.3.5  Redovisade dokument (OVK) 

Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid 
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5. Underhåll och kalibrering 

5.1 Utrustning och fordon 

Alla anställda ansvarar för sin utrustning och ser till att den är funktionell. Vid behov 
av komplettering av utrustning påtalas detta för Administration.  

Underhåll av fordonen sker enligt respektive fordons servicebok. Administration an-
svarar för att service och besiktningar. 

 

5.2 Mätinstrument och kalibrering 

Kalibrering av mätinstrument sker enligt nedanstående tabell. Extra kalibrering genomförs 
vid behov. Rutiner för kalibrering framgår av bilaga 7.1.5 Kalibreringsrutiner. 

Serienr Typ av instrument Kalibreras Ansvarig Dokumentation 

Se kalibreringspär-
men 

    

Felaktiga instrument/utrustning 

Felaktig utrustning/instrument märks och åtgärdas av delegerad. Ställning tas till om fel-
aktiga mätinstrument kan ha påverkat tidigare utförda mätningar. Om så är fal-
let tas kontakt med kund, och ny mätning utförs. 

 

5.3 Redovisande dokument (underhåll och kalibrering) 

Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid 

Service på bilar Aktuell servicebok Administration Tiden vi äger bilen 

Besiktningsprotokoll bil    

 

Nej 
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6. Leverantörer och inköp 

6.1 Leverantörer och entreprenörer 

Ledningsgruppen ansvarar för bedömningen och utvärderingen av de leverantörer som 
företaget anlitar.  

Leverantörs och entreprenörsregister 
Registret över våra nyckelleverantörer, uppdateras 1 g/år för att förhindra att inaktuella 
leverantörer anlitas.  

Nya nyckelleverantörer 
Nya nyckelleverantörer skall bedömas innan de antas som leverantörer. Bedömningen 
sker enligt följande parametrar och ordning;  

1. produkternas kvalitet 
2. pris 
3. kvalitets- och miljöarbete (eventuellt certifiering) 

Vid beslut om leverantör skall antas eller inte, görs en helhetsbedömning av dessa para-
metrar. Om två leverantörer bedöms vara likvärdiga, väljs den leverantör som har någon 
typ av miljöarbete. 

Befintliga nyckelleverantörer 
Befintliga nyckelleverantörer som kan påverka våra tjänsters miljö- och kvalitet bedöms 1 
ggr/år av företagsledningen. Bedömningen sker med utgångspunkt från produkter-
nas/tjänsternas kvalitet och eventuell miljö- och kvalitetscertifiering. Beslut tas genom en 
helhetsbedömning av dessa parametrar. Vid ledningens genomgång tas även upp problem 
som inträffat. 

Underentreprenörer 
I de fall underentreprenörer anlitas skall följande krav uppfyllas;  

1. inneha behöriga utbildningar (se 10.3.1 Kompetenskrav och kompetensutveckling) 
2. god kvalitet på sitt tjänsteutförande 

Våra underentreprenörer skall informeras om vårt verksamhetssystem Detta görs genom 
att entreprenören tar del av 10.4.1 Introduktion personal och underentreprenörer och 
signerar denna.  

Lagstyrda krav på entreprenörer 
För vissa entreprenörer som vi anlitar finns det författningskrav på behörigheter, ackredi-
teringar eller tillstånd. Dessa är;  

Avfallstransportörer; tillstånd att transportera avfall/farligt avfall 

Avfallsmottagare; tillstånd att ta emot och hantera avfall/farligt avfall 
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Krav på leverantörer som påverkar våra miljöbovar 
Företagsledningen ansvarar för att kommunicera följande krav på de leverantörer som 
påverkar våra miljöbovar; 

Miljöbov Leverantör Krav 

Kopieringspapper och kuvert Pappersleverantör/tryckeri 

Skrivare/kopieringsmaskin 

Använda miljöalternativ 

Informera om energialternativ 
samt möjligheterna för dubbelsi-
diga utskrifter 

Sotningskemikalier och  
rökpatroner 

Kemikalieleverantör Lämna säkerhetsdatablad samt 
statistik på köpta kemikalier. In-
formera om miljöalternativ 

Brännbart avfall Avfallsentreprenören Ha de tillstånd som krävs för att 
ta transportera och hantera av-
fallet i fråga 

Företagsbilar Billeverantören Informera om miljöalternativ, 
CO2-utsläpp, säkerhet och bräns-
leförbrukning 

 

6.2 Inköp 

Material/utrustning till verksamheten köps in av verksamhetsansvarig, KMA-samordnare 
(se respektive befattningsbeskrivning). 

Vid inköp skall följande beaktas när det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt. 

Inköp av kontorsmaterial och kontorsapparater 

Kontorsmaterial köps in av administration. 

Inköp av material/utrustning köps efter uppkommet behov. Vid inköp av kontorsmaterial 
skall i första hand miljömärkta produkter väljas.  

Vid inköp av kontorsapparater skall alltid energisnåla och/eller miljömärkta produkter väl-
jas i första hand. 

Inköp av batterier 
Batterier köps in av administration. 

Vid inköp av batterier välj i första hand alkaliska eller Litiumjon-batterier, då dessa inte 
klassas som farligt avfall. Gäller även batteridrivna handverktyg och mobiltelefoner.  

Inköp av tjänstebilar 
Tjänstebilar köps in av Ledningen 

Vid inköp av tjänstebilar, företagsbilar skall i första hand ”miljöbilar” väljas det vill säga 
bilar med mindre än 120g CO2/km eller bilar som går på alternativa bränslen.  

För företagsbilar med alternativt bränsle gäller att de i första hand skall köras på det alter-
nativa bränslet.  
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Inköp av kemikalier 

Ansvarig för inköp av kemikalier är Administration.  

Vid inköp av nya kemikalier (en kemikalie som inte använts i verksamheten tidigare), skall 
följande klassificeringar/ märkningar undvikas, när det är tekniskt möjligt;  

 

 

 

 

Vid inköp av nya kemiska produkter skall dessutom datasäkerhetsblad begäras vid leve-
ransen. Dessa hanteras sedan enligt 6.5 Redovisande dokument (leverantörer och inköp) 

6.3 Godsmottagning 

• Administration ansvarar för godsmottagningen.  
• Ankommet gods kontrolleras sedan av den som gjort beställningen 
• Om godset är oskadat och rätt levererat placeras det sedan på avsedd förvarings-

plats.  
• Om godset är skadat eller varor fellevererade skall leverantören omgående kon-

taktas, för överenskommelse för den vidare hanteringen. Upptäckta fel vid 
godsmottagningen skall noteras som en avvikelse enligt 9.1 Avvikelsehantering.  

6.4 Lagerhantering 

Administration ansvarar för ordningen på lagret. 

Kemikalier skall förvaras invallat (det vill säga i ett kärl som kan samla upp eventuellt spill) 
så att det inte föreligger risk för att det kan nå avloppsbrunnar vid eventuellt spill. Brand-
farliga kemiska produkter skall inte förvaras i närhet av antändningskälla.  

6.5 Redovisande dokument (leverantörer och inköp) 

Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid 

Säkerhetsdatablad Pärm vid kemikalierna Administration Till uppdatering/ kemi-
kalien tagits ur verk-
samheten 

Register nyckelleveran-
törer 

Pärm: Vårt arbetssätt Flik 3 
Digitalt; 3 Leverantörer 

Administration Minst 1 år 

Bedömning/utvärdering 
av leverantörer 

Tillstånd avfallsentrepre-
nörer 

Pärm: Vårt arbetssätt Flik 3 
Digitalt; 3 Leverantörer 

KMA-samordnare Tillståndets giltighets-
tid 

Följesedel Pärm: Följesedlar Administration 1 år 

Introduktion nyanställda 
och underentreprenörer 

Pärm: Vårt arbetssätt Flik 14 
Digitalt; 14 Kompetensut-
veckling 

KMA-samordnare Hela tiden vi anlitar 
entreprenören i fråga. 

 



VÅRT ARBETSSÄTT 
VERKSAMHETSHANDBOK ENLIGT ISO 9001 & 14001 

DATUM UTFÄRDARE 
2021-11-19 PER-OLOF PERSSON 

REVISION SIDNUMMER 
4.01 20 

 
 

SKORSTENSFEJARMÄSTARNA SYD AB VERKSAMHETSHANDBOK 

 

7. Kontorets miljö- och kvalitetsarbete 

7.1 Kontorets avfallssortering 

Följande fraktioner sorteras på kontoret;  

• Pappersavfall 

• Wellpapp/kartong 

• Lysrör* 

• Sotningsavfall 

• Hushållsavfall  

• Batterier 

• Elektronikskrot* 

* = farligt avfall 

Transport av och journalföring av farligt avfall 

Vi anlitar en avfallsentreprenör när avfallskärlen för farligt avfall skall tömmas.  

1 ggr/år tar KMA-samordnaren kontakt med avfallsentreprenören för att begära in sta-
tistik över vårt farliga och övriga avfall.  

7.2 Energiförbrukning 

För att minska energiförbrukningen stängs de kontorsapparater av som går att stängas av 
under nätter, helger och ledighet/semester.  

7.3 Redovisande dokument (Kontorets miljö- och kvalitetsarbete) 

Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid 

Statistik farligt och 
övrigt avfall 
 

Pärm: Vårt arbetssätt Flik 4 
Digitalt; 4 Avfallsstatistik 

KMA-samordna-
ren 

5 år 
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8. Förebyggande åtgärder och nödlägesberedskap 

8.1 Kartläggning av miljörisker 

Kartläggning av miljörisker utförs 1 ggr/år. Vid kartläggningen används 9.1.1 Kartläggning 
miljörisker. Miljörisker förs sedan över till 9.7.1 Avvikelserapport och hanteras enligt 9.1 
Avvikelsehantering. 

De förebyggande åtgärderna följs upp vid ledningens genomgång.  

Ansvarig för genomförandet är KMA-samordnaren.  

8.2 Brand 

Ledningen ansvarar för brandskyddsarbetet på företaget.  

Förebyggande åtgärder brand 

Brandsläckningsutrustning skall finnas i lokalerna. Brandskyddsansvarig ansvarar för un-
derhållet av dessa.   

Brandgenomgång hålls med personalen på kontoret vart 3:e år. Ansvarig för genom-
gången är brandskyddsansvarig.  

Åtgärder vid brand 

1. Varna övriga personer i lokalen 
2. Utrym lokalen. 
3. Bedöm om släckning kan göras med egna insatser 
4. Larma SOS Alarm 112 
Återsamlingsplats; P-plats utanför kontorsbyggnaden.  
Om brand skulle inträffa skall det rapporteras på 9.7.1 Avvikelserapport och hanteras se-
dan enligt 9.1 Avvikelsehantering 

8.3 Kemikalier; risker och spill 

Förebyggande åtgärder kemikaliespill 

Kemikalier lagras och hanteras enligt 6.4 Lagerhantering. 

Information för all personal arrangeras vid behov dock minst vart 3:e år. Informationen 
skall innehålla följande, risker, ev hanteringsriktlinjer samt skyddsutrustning, avfallshante-
ring samt hantering av spill. Ansvarig för utbildningen är platschefen. 

Agerande vid kemikaliespill 

1. Förhindra att kemikaliespillet hamnar i avlopp/gatubrunnar. 

2. Torka upp spillet med saneringsmedel. 

3. Använt saneringsmedel skall hanteras som farligt avfall (se 7.1 Kontorets avfallssor-
tering). 

Om spill skulle inträffa skall det rapporteras på 9.7.1 Avvikelserapport och hanteras sedan 
enligt 9.1 Avvikelsehantering 
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8.4 Övrig nödlägesberedskap 

Utrustning för första hjälpen 

Utrustning för första hjälpen finns ute i bilarna samt på kontoret. Bilansvarig ansvarar för 
att utrustningen i bilarna är komplett.  

 

8.5 Redovisande dokument (Förebyggande åtgärder och nödlägesberedskap) 

Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid 

Kartläggning miljörisker Pärm: Vårt arbetssätt Flik 5 
Digitalt; 5 Kartläggning mil-
jörisker 

Skorstensfejar-
mästare 

3 år 
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9. Ständiga förbättringar  
(avvikelsehantering, intern- och externrevision, kundtillfredsställelse och 
mätning av effektivitet) 

 

9.1 Avvikelsehantering 

Med avvikelser menas händelser som inträffar i företagets processer som kan påverka 
tjänstens kvalitet eller vår miljöpåverkan. Även reklamationer, brandincidenter, kemikalie-
spill med mera hanteras som avvikelser. 

Avklarade avvikelser sparas ned och sorteras under mapp  
avklarade avvikelser på servern.  

  

Åtgärder är 
inte tillräckliga 

Avvikelse inträffar 

Åtgärder vidtas för att komma tillrätta med 
Avvikelsen 

Avvikelsen och redan vidtagna åtgärder note-
ras på 9.7.1 Avvikelserapport.  

KMA-samordnaren följer upp avvikelsen dvs 
utreder grundorsaken och vidtar långsik-

tiga(förebyggande) åtgärder 

Förebyggande åtgärder genomförs  

KMA-samordnare kontrollerar genomförda 
förebyggande åtgärder  

Avvikelsen avslutas om åtgärd bedöms 
som tillräcklig. Detta dokumenteras ge-

nom KMA-samordnares signatur och da-
tum på avvikelserapporten  
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9.2 Interna revisioner 

KMA-samordnare ansvarar för att internrevision utförs enligt revisionsplan.  

Kompetenskrav på interna revisorer 

Kompetenskraven på våra interna revisorer finns beskrivna i avsnitt 11.3 Kompetenskrav 
och kompetensutveckling 

Revisionsplanering 

Interna revisioner planeras årligen vid ledningens genomgång, då årsplaneringen av led-
ningssystemet gås igenom. Vid planeringen tas hänsyn till resultatet av tidigare interna 
och externa revisioner. 

Planeringen dokumenteras i 1.2 Planering av . Personer i ledningsgruppen kan besluta om 
att ytterligare revisioner genomförs. 

Utförande av internrevision 

Revisionen skall omfatta granskning av följande:  

 att vårt verksamhetssystem som beskrivs i handboken ”Vårt arbetssätt” efterlevs och 
uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001. 

 att hanteringen av tidigare revisioners avvikelser är släckta dvs åtgärdade  

Internrevisorn skall vara oberoende dvs internrevisorn får inte revidera sina egna arbets-
uppgifter/ ansvarsområden. 

Vid revision kan följande checklistor användas;  

9.2.1 Checklista internrevision verksamhetshandbok Vårt arbetssätt. 
9.2.2 Checklista internrevision ISO 9001 & 14001  

Hantering av revisionsavvikelser 

Avvikelser eller förbättringsförslag som upptäcks vid revisionen noteras i 9.7.1 Avvikelser-
apport (kryssa i ruta avvikelser) och hanteras sedan enligt 9.1 Avvikelsehantering 

Rapportering till ledningsgrupp 

Genomgång av resultatet av utförda internrevisioner sker vid ledningens genomgång, där 
undersöks om de vidtagna åtgärderna varit tillräckliga. KMA-samordnare ansvarar för rap-
porteringen av resultatet från internrevisionerna. Dokumentation sker i protokoll från led-
ningens genomgång. 

9.3 Externa revisioner 

Externa revisioner genomförs enligt avtalet med certifieringsorganet. Extern revision inne-
bär att en utomstående revisor kommer och granskar hur vi uppfyller kraven i ISO 
9001:2015, 14001:2015 samt att vi genomför det vi har åtagit oss i vårt verksamhetssy-
stem. Avvikelserna från de externa revisionerna skall åtgärdas inom förskriven tid, enligt 
avtalet med certifieringsorganet.  

KMA-samordnare ansvarar för att vidta och följa upp korrigerande och förebyggande åt-
gärder samt att rapportera resultatet vid ledningens genomgång. 
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9.4 Mätning av kundtillfredsställelse 

Kunduppföljning görs främst via återkoppling från större kunder i form av avslutningsmö-
ten, samt vid kundtjänstens kontakter med sotningskunder. Den minimala negativa re-
sponsen vi upplever gör att vi för närvarande nöjer oss med detta förfarande.   

Företagsledningen kan besluta om ytterligare kunduppföljningar till exempel via personlig 
kontakt med kunden eller ett urval av kunder via telefon, brev eller epost.  

• Resultatet följs upp vid ledningens genomgång.  

 

9.5 Mätning av lönsamhet och effektivitet i våra processer 

Följande parametrar skall mätas och följas upp för att säkerställa att vårt miljö- och kvali-
tetsarbete fungerar på avsett sätt; 

Parameter Nyckeltal/mätsätt Ansvarig Periodicitet 

Budning Antal budade per arbetslista 
samt område 

Administration Månatligen 

Sotning Personalkostnad/intäkt Administration Månatligen 

Brandskyddskontroll Personalkostnad/intäkt Administration Månatligen 

• Resultatet följs upp vid ledningens genomgång.  

 

9.6 Mätning av våra betydande miljöaspekter 

KMA-samordnaren ansvarar för att följa upp våra betydande miljöaspekter. Dessa följs 
upp 1 ggr/år enligt avsnitt 1.2 Planering av   

För respektive miljöaspekt skall ett nyckeltal tas fram, så att resultatet kan jämföras mel-
lan olika år. Exempel på nyckeltal är;  
– CO2 från tjänsteresor/omsättningen, (kg CO2/milj kr) 
– elförbrukningen /lokalernas yta, (kWh/m2) 

Uppföljningen kan noteras på 9.6.1 Uppföljning av betydande miljöaspekter 

• Resultatet följs upp vid ledningens genomgång.  
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9.7 Redovisande dokument (ständiga förbättringar) 

Redovisande 
dokument 

Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid 

Avvikelserap-
porter 

Pärm: Avvikelserapporter  
Digitalt; 6 Avvikelserapporter 

KMA-sam-
ordnare 

3 år 

Checklista in-
ternrevision  

Pärm Vårt Arbetssätt Flik 10 
Digitalt: 9. Checklista internrevision 

  

Extern revis-
ionsrapport  

Pärm Vårt arbetssätt Flik 11 
Digitalt; 11Extern revision 

  

Resultat pro-
cessernas ef-
fektivitet 

Pärm Vårt arbetssätt Flik 12 
Digitalt; 12 Resultat processernas effektivitet 

  

Uppföljning av 
miljöbovar (be-
tydande miljö-
aspekter) 

Pärm Vårt arbetssätt Flik 9 
Digitalt; 9 Uppföljning miljöbovar 

  

Resultat kund-
tillfredsstäl-
lelse 

Pärm Vårt arbetssätt Flik 19 
Digitalt; 19 Kundtillfredsställelse 
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10. Personal, kompetensutveckling och arbetsmiljö 

 

10.1 Organisation 

KMA-samordnare; Fredrik Adler (Ledningens representant) 

Internrevisor: Per-Olof Persson 

10.2 Ansvar och befogenheter 

Ledningen ansvarar för att uppdatera befattningsbeskrivningarna samt för att informera 
personalen om deras ansvar respektive befogenheter.  

Personalens ansvarsområden finns beskrivna i befattningsbeskrivningar.  

Uppdatering skall ske när befattningens eller personens ansvarsområden/befogenheter 
ändras. Vid uppdateringar skall den anställde på aktuell befattning, informeras om föränd-
ringarna. Informationen dokumenteras genom att den anställde signerar den uppdaterade 
befattningsbeskrivningen. 

Vid nyanställning skall ansvar och befogenheter för den aktuella befattningen göras klar 
för den anställda. Detta dokumenteras genom att den anställde signerar sin befattnings-
beskrivning. 

  

VD

Platschef

Utförare

Platschef

Utförare

Administrativ 
chef

Administratörer

Ekonomi / 
Finans Personal/ HR
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10.3 Kompetenskrav och kompetensutveckling 

10.3.1  Kompetenskrav 

Vi ställer följande kompetenskrav på vår personal;  

Befattning Kompetenskrav 

Skorstensfejarmästare Teknikerexamen, praktisk verksamhet minst 3 år. Körkort. 

Skorstensfejartekniker Teknikerexamen, praktisk verksamhet minst 3 år. Körkort. 

Administratör  

KMA-samordnare Minst 2 års yrkeserfarenhet från branschen 
Kunskaper i; 
 ISO 9001, ISO 14001 
 branschens miljöpåverkan 
 aktuell miljölagstiftning 

Internrevisor Minst 2 års yrkeserfarenhet från branschen 
Kunskaper i; 
 ISO 9001 & ISO 14001 
 revisionsteknik  

All personal Grundläggande utbildning innehållande;  
 SKFMS AB:s verksamhetspolicy 
 aktuella avsnitt i verksamhetshandboken Vårt Arbetssätt 
 SKFMS AB:s miljöbovar (betydande miljöaspekter) 
 roller/ansvar i verksamhetssystemet samt vikten av att följa ak-

tuella rutiner.  
 ECO-driving 

Personalens kompetens finns beskriven i Kompetenstabell och respektive befattnings 
kompetenskrav finns i varje befattningsbeskrivning. 

10.3.2  Kompetensutveckling 

Vid ledningens genomgång utvärderas kompetensbehovet inom företaget med utgångs-
punkt från kompetenskraven på personalen samt och framtida kompetensbehov inom fö-
retaget. Beslutade kompetenshöjande insatser dokumenteras i protokollet från ledning-
ens genomgång.  

Obligatorisk utbildning för skorstensfejare samt annan utbildning bekostas av företaget. 

Genomförd utbildning utvärderas av Ledningen om den varit tillräcklig. Om så är fallet 
skall registreras den nya kompetensen i vår kompetensmatris. Denna hanteras enligt 10.6 
Redovisande dokument (personal, kompetensutveckling) 

Utbildningsintyg förvaras enligt 10.6 Redovisande dokument (personal, kompetensutveckl-
ing) 
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10.4 Introduktion av nyanställda 

KMA-samordnare ansvarar för introduktion av nyanställda. Vid introduktionen gås bl a 
följande igenom;  

• Information om företaget 
• Information om risker vid arbetet 
• Anställningsvillkor 
• Information om arbetstider, nyckelhantering med mera 

De nyanställda får också en introduktion till Vårt arbetssätt genom att 10.4.1 Introduktion 
av personal och underentreprenörer överlämnas. Den nyanställda signerar 10.4.1 för att 
intyga att han/hon tagit del av informationen.  

Erfaren skorstensfejare går tillsammans med lärling eller nyanställd till dess skorstensfejar-
mästare anser att den nyanställde är fullärd. 

 

10.5 Arbetsmiljö och personlig säkerhet 

Skyddsutrustning 
Följande skyddsutrustning tillhandahålls av Skorstens- & Ventilationsmästarna AB;  

● skor 
● jacka 
● byxor 
● handskar 
● keps/kurpis  
● andningsskydd 
● skyddsglasögon 

Vid utförande av sotningsuppdrag skall skorstensfejaren bära skyddskläder och nödvändig 
skyddsutrustning. 

Säkerhetsanordningar 
Sotningspersonalen skall göra en bedömning av tillgänglig stege eller annan väg upp till 
skorstenen. Det åligger fastighetsägaren att se till att den skyddsutrustning som behövs 
finns. 

Om stege eller dylikt inte bedöms tillförlitlig avbryter skorstensfejaren sitt arbete och in-
formerar fastighetsägaren och arbetsledningen om bristerna. All personal har stopprätt 
när säkerheten är i fara. Skyddsombudet ska informeras. 

Arbetsledningen följer upp detta genom att kontakta fastighetsägaren och informera om 
att felet åtgärdats innan ny tid för sotning budas. 
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Företagshälsovård 
Bolaget har avtal om företagshälsovård. 

Kemikalier 
Vid hantering av kemiska produkter skall det skydd och den hantering användas som 
anges på säkerhetsdatabladet.  

Om det upptäcks några ”biverkningar” från användningen som inte finns upptagna på sä-
kerhetsdatabladet skall detta anmälas till leverantören (se 11.2 Extern kommunikation) 

 

10.6 Redovisande dokument (personal, kompetensutveckling) 

Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid 

Befattningsbeskrivning Pärm: Vårt arbetssätt 
Flik 13 
Digitalt; 13 Ansvar och 
befogenheter 
 

Ledningen Tills uppdatering 

Utbildningsintyg Pärm Vårt arbetssätt Flik 
14 
Digitalt; 14 Kompetens-
utveckling 

Ledningen Anställningstid  

Kompetensmatris Ledningen Till uppdatering 

Introduktion nyanställda och 
underentreprenörer 

KMA-samordnare Hela anställningsti-
den 
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11. Intern och extern kommunikation 

11.1 Intern kommunikation 

Informella möten 
Informella möten genomförs vid behov varje morgon. Då avhandlas vad som är på gång 
och om något har inträffat som bör diskuteras. Dessa möten dokumenteras inte. 

Personalmöten 
Personalmöten genomförs 1-2 ggr/år. Personalmöten påkallas av personal eller någon ur 
Företagsledningen. Följande frågor tas upp;  

● genomgång av arbetet och eventuella förändringar 
● uppföljning miljö- och kvalitetsmål, 
● resultat från ledningens genomgång, 
● avvikelser  
● resultat interna/externa revisioner, 
● ändringar i Handboken ”Vårt arbetssätt” m m 

Frågorna som tas upp på mötena antecknas. Anteckningarna hanteras enligt 11.3 Redovi-
sande dokument (Intern och extern kommunikation) 

 

11.2 Extern kommunikation 

Här beskrivs vad som kommuniceras externt samt vem som ansvarar för det.  

Kommunikation Ansvarig 

Kunder Alla 

Leverantörer Administration 

Certifieringsföretag KMA-samordnare 

Rapport/statistik räddningstjänsten Ledningen 

Brandförsvaret, Länsstyrelsen Ledningen 

Verksamhetspolicy  

Verksamhetspolicyn lämnas ut till allmänheten på begäran. Internt kommuniceras policyn 
via vår Handbok ”Vårt arbetssätt”. 

REACH 

Om det uppstår några ”biverkningar” från kemikalieanvändningen som inte finns angivna 
på säkerhetsdatabladet skall detta rapporteras till aktuell leverantör av KMA-samordnaren 
eller någon ur företagsledningen.  

Kommunikation vid förseningar, förstört kundmaterial etc  
När kundens material/tillbehör har försvunnit, förstörts eller på annat sätt påverkats så att 
det inte kan användas, skall kunden informeras. Detta skall hanteras som ett problem en-
ligt 9.1 Avvikelsehantering. 

Kunden skall så snart som möjligt informeras om vi inte kan hålla utlovad tid. 
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Mottagning av synpunkter från externa intressenter 
Det kan hända att externa intressenter (t ex kunder, grannar, miljöorganisationer etc) läm-
nar synpunkter på vår verksamhet. I de fall då detta sker skall det rapporteras på 9.1.1 Av-
vikelserapport och sedan hanteras enligt 9.1 Avvikelsehantering 

Om krav kommer från en extern intressent enligt ovan och vi anser att kravet kan uppre-
pas skall det kompletteras till lagregistret enligt 12.3 Lagar och andra krav 

Beslut om att kommunicera betydande miljöaspekter externt 
Företagsledningen har meslutat att inte kommunicera betydande miljöaspekter externt 
vid ledningens genomgång. Sådan kommunicering kan ske efter beslut av ledningen i varje 
enskilt fall. 

Rapport av arbetsskador 
Om arbetsskador inträffar skall de omgående anmälas till Försäkringskassan av Ledningen.  

I följande fall skall Arbetsmiljöverket och polisen omgående underrättas; olycksfall som … 

• … föranlett dödsfall eller svårare personskador  

• … drabbat flera medarbetare  

Även vid tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa skall arbetsmiljöverket omgå-
ende underrättas. 

11.3 Redovisande dokument (Intern och extern kommunikation) 

Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid 

Agenda personalmöten Pärm: Vårt arbetssätt Flik 17 
Digitalt; 17 Personalmöten 

KMA-samordnare Minst 5 år 

Kopia rapport/anmälan till 
försäkringskassan och ar-
betsmiljöverket. 

Pärm Vårt arbetssätt flik 18 
Arbetsskador 
Digitalt 18 Arbetsskador 

Ledningen Minst 5 år 

Avvikelserapport Se 9.1 Avvikelsehantering 
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12. Ledningens ansvar 

I ledningssystemets tredje kapitel beskrivs företagsledningens ansvar. Hit hör själva navet i 
ISO-arbetet ”Ledningens genomgång” där företagsledningen sitter och följer upp företa-
gets miljö- och kvalitetsarbete och avsätter resurser för det fortsatta arbetet. 

 

12.1 Ledningens genomgång 

Ledningen arbetar kontinuerligt med KMA-arbetet inom företaget, men 1 g/år följs arbe-
tet upp på ett mer formellt sätt via ett ledningsmöte (ledningens genomgång). Samman-
kallande för ledningsarbetet är KMA-samordnare, som även ansvarar för att samla in nöd-
vändig information inför mötet samt för att lämna förslag på förbättringar av verksam-
hetssystemet. 

Vid ledningens genomgång följs agenda angiven på 12.1.1 Agenda ledningens genomgång. 

 

12.2 Våra betydande miljöaspekter 

KMA-samordnaren ansvarar för;  
• identifiering av våra betydande miljöaspekter samt  
• kartläggning av vår miljöpåverkan,  
• rapportering av resultatet vid ledningens genomgång 

 

12.2.1 Identifiering 

För att hitta våra betydande miljöaspekter bedöms alla miljöområden i 12.2.2.1 Att identi-
fiera våra betydande miljöaspekter. Bedömningen utgår från kvantiteten och den miljö-
påverkan som området har enligt den rutin som beskrivs i bilaga 12.2.1.1 Att identifiera, 
bedöma och uppdatera miljöaspekter. Bedömningen av respektive miljöpåverkan beräk-
nas sedan med kombinationen av kvantitet och risk och resultatet noteras i kolumnen för 
miljöpåverkan. De miljöområden som bedöms som hög eller mycket hög miljöpåverkan 
räknas som våra problemområden det vill säga de områden där vi skall prioritera våra in-
satser.  

Dessa miljöaspekter sammanställs i 12.2.2.2 Våra betydande miljöproblem. Där doku-
menteras även följande;  

 den personal och de aktiviteter som påverkar miljön i betydande grad  

 om det är tekniskt ekonomiskt och ekonomiskt rimligt att åtgärda problemet 

 om det finns några affärs-, driftsmässiga eller externa krav på problemet 

 om det finns några lagkrav kopplade till problemet 

 vilka leverantörer som kan påverka problemet 

 hur vi skall jämföra problemet mellan olika år, det vill säga ta fram ett nyckeltal där 
volymen kopplas till antalet anställda, producerad mängd, omsättning eller lik-
nande. 

Med utgångspunkt från ovanstående tas ställning till hur och om problemet ska styras det 
vill säga om det skall tas fram något miljömål eller om det räcker med en rutin för att styra 
upp problemet.  
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12.2.2 Kartläggning 

Kartläggning av vår miljöpåverkan (miljöaspekter) 

1 ggr/år, eller vid större förändringar av verksamheten, kartlägger KMA-samordnaren vår 
miljöpåverkan. Detta görs inom följande områden:  

1. Administrationens miljöpåverkan 

2. Resursförbrukning (energi och vatten) 

3. Avfall (fasta restprodukter) 

4. Utsläpp (till luft, vatten och mark) 

5. Buller 

6. Transporter (material och personal) 

7. Nödlägen och olyckor (extraordinära händelser) 

8. Inom verksamheten 

Observera att kartläggningen sker med utgångspunkt från föregående år och samman-
ställs i 12.2.2.1 Att identifiera våra betydande miljöaspekter. 

 

 

12.2.3  Uppföljning  

Se 9.6 Mätning av våra  betydande miljöaspekter. 

 

12.2.4  Rapportering 

Resultatet från kartläggningen av miljöpåverkan, trenderna i miljöpåverkan samt förslag 
på miljömål och styrning av betydande miljöaspekter rapporteras av KMA-samordnaren 
vid ledningens genomgång. Ledningen tar sedan eventuellt beslut om åtgärder eller för-
ändringar.  
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12.3 Lagar och andra krav  

För att säkerställa vårt åtagande om att följa de krav som ställs ut miljö och kvalitetssyn-
punkt på vår verksamhet och våra produkter, har vi sammanställt ett register över de lagar 
och andra krav som vi anser är viktiga för vår verksamhet. 

KMA-samordnaren ansvarar sedan för att uppdatera registret 1 ggr/år samt för att kom-
municera eventuella ändringar med berörd personal. Alla ändringar i nationell eller lokala 
miljöbestämmelser förs in i lagregistret. Bevakningen sker enligt följande med hjälp av 
Skorstensfejarnas Riksorganisation. 

Nationella författningar och EU-direktiv 
Uppdatering av nationella miljö- och arbetsmiljöförfattningar samt författningar rörande 
vårta tjänster, sker via utskick från branschorganisationen samt Myndigheten för Sam-
hällsskydd och beredskap (MSB).  

Lokala krav 
KMA-samordnaren kontrollerar om det skett några ändringar i de lokala miljöbestämmel-
serna via kommunens hemsida. 

Övriga krav 
Övriga krav kan komma från branschorganisationer, kunder, standarder, grannar eller lik-
nande. Krav identifieras och eventuella uppdateringar kontrolleras 1 ggr/år, genom hemsi-
dor eller direktkontakt.  

Krav från kunder vidare befordras till KMA-samordnaren från den som tar emot kravet. 
KMA-samordnaren tar sedan ställning till om kravet skall läggas in i registret eller inte. 

Uppdatering av miljölagstiftningsregistret 
I samband med uppdateringen skall KMA-samordnaren ta ställning till om lagändringarna 
omfattar/påverkar verksamheten.  

Eventuella ändringar som påverkar verksamheten tas upp vid ledningens genomgång. Där 
tas även ställning till vilka miljö och arbetsmiljöförfattningar som nya miljöaspekter omfat-
tas av. Företagsledningen beslutar sedan om eventuella åtgärder (t.ex. nya rutiner) för att 
säkerställa att vi följer lagkraven. 

Kontroll av att vi följer miljölagstiftningen 
En gång per år skall KMA-samordnaren gå igenom registret över miljölagar och andra krav 
för att kontrollera att vi följer bestämmelserna. Kontrollen dokumenteras i registret ge-
nom att en kommentar + signatur och datum fylls i, i kolumnen för ”Kommentar efterlev-
nad”. 

Resultatet från kontrollen dokumenteras på en kopia av lagstiftningsregistret och rapport-
eras på nästkommande ledningens genomgång, se redovisande dokument nedan. 
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12.4 Verksamhetsmål 

12.4.1 Framtagning av miljömål  
När miljömålen tas fram, utgår man ifrån;  

• de betydande miljöaspekterna, 

• åtagandena i miljöpolicyn 

• samt ställningstagandet till tekniska möjligheter, ekonomiska krav, drifts- och affärs-
mässiga krav samt synpunkter från intressenter.  

Det går också att sätta mål för miljöaspekter som inte identifierats som betydande. Men 
dessa mål skall inte dominera, dvs majoriteten av miljömålen skall härstamma från de be-
tydande miljöaspekterna. 

Tänk på att det skall finnas en röd tråd mellan;  

miljöpolicy ↔ miljömål ↔ betydande miljöaspekter 

12.4.2 Framtagning av kvalitetsmål 
Vid framtagning av kvalitetsmål utgår vi ifrån vad vi har åtagit oss i kvalitetspolicyn. Målen 
skall vara rimliga och mätbara. Som kvalitetsmål räknas även mål av ekonomisk karaktär. 
Det skall finnas en röd tråd mellan kvalitetspolicyn och kvalitetsmålen. 

12.4.3 Handlingsplaner 
För att målen skall nås måste handlingsplaner tas fram. Handlingsplanen skall innehålla; 
• aktuella åtgärder för att nå målet 
• tidpunkt på när åtgärden skall vara genomförd 
• ansvarig för åtgärden 
• resurser i mantimmar eller kronor som avsatts för åtgärden 

Målen och handlingsplanen dokumenteras enligt 12.5 Redovisande dokument.  

12.4.4 Uppföljning  
Verksamhetsmålen och handlingsplanerna följs sedan upp vid Ledningens genomgång (se 
12.1 Ledningens genomgång). 
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12.5 Redovisande dokument (ledningens ansvar) 

Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid 

Protokoll ledningens ge-
nomgång 

Pärm: Vårt arbetssätt Flik 7 
Digitalt; 7 Ledningens genomgång 
protokoll 

Ledningen Minst 3 år 

Kartläggning miljöpåver-
kan 
Våra miljöbovar 

Pärm: Vårt arbetssätt Flik 8 
Digitalt; 8 Kartläggning miljöpå-
verkan 

KMA-samord-
nare 

Minst 3 år 

Krav på leverantörer och 
entreprenörer 

Se 6.1 Leverantörer och entreprenörer 

Register över lagar och 
andra krav 

Pärm: Vårt arbetssätt Flik 15 
Digitalt: 15 Lagar och andra krav 

KAM-samord-
nare 

Minst 3 år 

Verksamhetsmål Pärm: Vårt arbetssätt Flik 16 
Digitalt; 16 Verksamhetsmål 

KMA-samord-
nare 

Minst 3 år 
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13. Dokumentstyrning och säkerhet 

 

13.1 Styrning av dokumenten i Handboken ”Vårt arbetssätt” 

KMA-samordnare; tar fram nya eller ändrar i gamla rutiner.  

Ledningen; Granskar att framtagna rutiner kan tillämpas praktiskt och är tillämplig samt att 
eventuella medföljande resursbehov kan tillgodoses. Granskningen omfattar även genom-
gång av att rutinen uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och 14001:2015 

Ingående dokument 
En förteckning över ingående dokument i verksamhetshandboken finns i handbokens in-
nehållsförteckning. Det finns även hänvisningar till blanketter, checklistor med mera i re-
spektive dokument där de skall användas. 

Dokumenthuvud 
Identitet på ingående dokument i verksamhetshandboken utgörs av ett dokument enligt 
dokumenthuvudet i denna rutin.  

Bilagor som checklistor och liknande skall ha följande uppgifter;  
- dokumentnamn + dokumentnummer 
- utgåva samt publiceringsdatum 
- vem som godkänt dokumentet 

Dokumentnummer 
Varje dokument erhåller ett dokumentnummer enligt följande;  

- den första siffran anger vilket kapitel dokumentet tillhör 
- den andra siffran anger vilket dokument det är i det kapitlet 
- den tredje siffran anger eventuell styckenumrering 
- den fjärde siffran anger att det är en bilaga samt vilken bilaga ordningen det är 

Godkännande av dokument 

Dokumentation av granskning och godkännande av dokument i verksamhetshandboken 
Vårt arbetssätt, sker genom att Ledningen lägger ut dem skrivskyddade på intranätet eller 
signerar innehållsförteckningen i pappersutgåvan.  

Ändringar i verksamhetshandboken 
Ändringar i verksamhetshandboken kan initieras av alla anställda som då vänder sig till 
KMA-samordnaren eller företagsledningen med sina förslag. 

Ändrat dokument får nytt revisionsnummer. Ändringar markeras med grå bakgrund. Änd-
ring i dokumenthuvud behöver inte markeras. 

Kasserade dokument sparas inte.  

Distribution av verksamhetshandboken 

Handbok Förvaring Ansvarig 
Original Server KMA-samordnare 
Pärm nr 1 Hos KMA-samordnare  
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13.2 Redovisande dokument 

Redovisande dokument är dokument som uppstår som ett resultat av att verksamhetssy-
stemet är aktivt och infört i företaget, t ex revisionsrapporter, reklamationsrapporter, pro-
tokoll från ledningens genomgång etc. 

Hänvisning till hantering av resultatdokumenten, det vill säga förvaring, ansvarig och arki-
veringstid, finns i respektive rutinbeskrivning. Ansvarig för respektive redovisande doku-
ment ansvarar även för gallringen av dessa dokument.  

Företagsledningen ansvarar för att bestämma arkiveringstiden för de olika redovisande 
dokumenten. 

 

13.3 Kundunderlag 

13.3.1  Ritningar 
I de fall som kund tillhandahåller ritningar i samband med olika former av uppdrag förva-
ras dessa av den person som skall utföra uppdraget. Efter genomfört uppdrag återlämnas 
ritningarna till kunden. 

13.3.2  Nycklar 
Vid mottagning av nycklar registreras datum, nyckelmärkning (den ges också ett internt 
nyckelnummer som endast kan identifieras med nyckellistan), vart den går, vem som läm-
nat ut, vem som tagit emot, när den ska återlämnas, hur den får användas och eventuellt 
andra uppgifter. 

Vid utlämning av nycklar registreras datum, internt nyckelnummer, vem som lämnat ut, 
vem som mottagit och när den ska återlämnas. 

 

13.4 Licenser, virusskydd och backup 

13.4.1  Licenser 
Bolaget har de licenser som krävs.  

13.4.2  Datasäkerhet och back up 
Datafiler förvaras på extern server hos extern leverantör, denne utför backup genom 
spegling minst en gång per dygn. 

Filerna skyddas mot intrång genom säker anslutning och personliga inloggningsuppgifter. 

13.4.3  Virusskydd och brandvägg 
Virusskyddet uppdateras enligt aktuell programvara. 
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13.5 Kontrollbok och spårbarhet 

Aktuella sotnings- och kontrollfrister förs i sotningsdistriktets kontrollbok. Kontrollboken 
visar vilka eldstäder, värmepannor, imkanaler med mera inom distriktet och när de sota-
des senast samt när brandskyddskontroller utförts.  

Kontrollboken skall kunna redovisas för kommunen och Räddningsnämnden. 

Spårbarhet 
Folienummer används vid spårning av byggnader eller fastigheter. 

 

13.6 Nyckelhantering till kontoret 

Ansvarig för vår interna nyckelhantering är Ledningen. Vid utlämning av nycklar till kon-
toret skall dessa kvitteras av mottagaren. När personal slutar skall nycklarna lämnas till-
baka.  

 

13.7 Redovisande dokument (dokumentstyrning och säkerhet) 

Dokument Förvaringsplats Ansvarig Arkiveringstid 

Kontrollbok Server Administration Till uppdatering 

Nyckellista Digitalt: 13 Ansvar och be-
fogenheter 

Administration Till uppdatering 
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