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1.  INLEDNING 
 

1.1 Omfattning och tillämpning  
 
Detta ledningssystem har tagits fram hos Budakuten i Malmö AB och överensstämmer med kraven i SS-

EN ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. Hela verksamheten omfattas av ledningssystemet. 
 

Denna manal ger en överblick i ledningssystemets uppbyggnad och kan även användas för att 
presentera ledningssystemet för andra berörda parter så som kunder, myndigheter och leverantörer. 

Manualen är inte tillgänglig i publika kanaler men distribueras vid efterfrågan.  

 
 

1.2 Affärsidé och verksamhetsbeskrivning 
 

Presentation och verksamhetsbeskrivning  
 

Företaget startades år 1992 av nuvarande ägare Stefan Semjaniv och verksamheten bedrivs under 

namnet Budakuten i Malmö AB. 
Verksamheten omfattar i huvudsak transporter av smågods, typ när- och fjärrbud. Verksamheten har 

efterhand utvecklats och bedriver nu förutom rena budtransporter även dagliga slingor i hela Skåne.  

Kunderna finns inom i stort sett alla branscher såväl producerande-, handels- som tjänsteföretag. 
Bilparken spänner från skåpbilar till tunga lastbilar med 8 tons lastkapacitet. I företagets lokaler i norra 

hamnen finns även lagerhållning för upp till 1000 pallar.  
 

Affärsidé och mål 
 

Budakutens affärsidé är att för sina kunder erbjuda och utföra säkra, snabba och personliga 

budtransporter till konkurrenskraftiga priser. 
Som mål strävar företaget efter att utveckla tjänsterna personellt, tekniskt och ekonomiskt till nytta för 

sina kunder. 
 

1.3 Kvalitets- och Miljöpolicy 
 
 

KVALITETSPOLICY 
Företagets strävan är:  

 att genom ständiga förbättringar skapa och behålla goda relationer med våra kunder 
 att utföra tjänsten på överenskommen kvalitetsnivå 

 att leverera godset inom utlovad tid och i oförändrat skick 

 att ha fordonen i bra skick 
 att följa aktuell lagstiftning 

 
Vår målsättning är att de avvikelser som sker ska utveckla våra rutiner för att händelsen inte ska 

upprepas och samtidigt höja vår kvalité.  
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MILJÖPOLICY 
Vår målsättning är att ständigt arbeta för att minimera den miljöbelastning som uppstår i samband med 

de produkter och tjänster vi saluför.  

Kretsloppstänkande och att hushålla med naturens och företagets resurser skall vara en självklarhet för 

alla medarbetare.   

Detta ska vi uppnå genom att: 

 Motivera och informera våra medarbetare om miljön samt genom att förmå dem att ta ett stort 

personligt ansvar för sina arbetsuppgifter. Vi vill även motivera dem att uppriktigt engagera sig 

i miljöfrågor.  
 Upprätthålla ett miljöledningssystem som eftersträvar effektivitet och ständiga förbättringar ur 

såväl miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv 

 Förstå och uppfylla lagar och andra miljökrav som gäller för våra produkter och tjänster. 

 Tillämpa en inköpsplan som eftersträvar att minska vår klimatpåverkan genom bättre fordon 

och bränsle.  
 Planera våra körningar och informera chaufförerna vikten av sparsam körning för att minska 

vår klimatpåverkan. 

 Sträva efter ökad samkörning och en minskad tomkörning. 

 Arbeta för en kontinuerligt förbättrad och förenklad hantering av kemikalier och avfall. 

 

ARBETSMILJÖPOLICY  
Arbetsmiljön ligger till grund för vår verksamhet. Med ett sunt arbetsklimat ser vi till att anställda trivs 
och utvecklas både yrkesmässigt men även som individer. Därför är det viktigt att i de beslut vi fattar 

alltid grundar sig på arbetsmiljön. På Budakuten accepteras ingen form av mobbning eller trakasserier. 
Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. 

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden 

förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. 
Budakuten arbetar aktivt med detta genom att: 

 löpande och aktivt informera, utbilda och engagera vår personal och våra kunder 

 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund 

och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och 
arbetsrelaterad ohälsa kartläggs, förebyggs och följs upp 

 arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud  

 chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att 

kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö 

 alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert,  

 arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp 

 vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete 
 

 

 

2.  ORGAN ISATION OCH RESURSER 
 

2.1 Organisation och ansvar 
 
Budakuten i Malmö AB:s organisation är uppdelad på ledningsgrupp, administrations-, lager- och 

transport del.  Administrationen har både en stödjande och en styrande funktion för lager och transport. 
 

Organisationen är indelad i väldefinierade ansvarsområde som i sin tur är fördelade till olika personer 
inom administrationen. Delar av den administrativa personalen ingår tillsammans med företagets ägare 

också i ledningsgruppen.  
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Ledningsgruppen ska tillsammans med ägaren utveckla mål och strategier för företaget. 
Ledningsgruppen har möte cirka en gång per månad där den gångna månaden summeras och beslut 

om eventuella åtgärder tas. Långsiktiga mål och strategier sätts upp en gång per år och följs sen upp 

månadsvis. 
 

Styrande dokument 

Organisations uppbyggnad 
 

Redovisande dokument 
 

Mallar 
 

  

file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Organisation/Vår%20organisation.docx
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2.2 Utbildning och kompetens 
 

Samtliga medarbetare ska vara insatta i kvalitets- och miljöarbetet samt inneha den kunskap som 
behövs för att medverka till att uppsatta mål nås. Samtliga skall ha kännedom om såväl företagets policy 

som mål. 

Nyanställd personal genomgår ett introduktionsprogram anpassat till vederbörandes kommande 

arbetsuppgifter. Varje anställd är noterad i personalkompetensregister med noteringar om 
genomgången utbildning och andra relevanta uppgifter. Ur fastlagd checklista framgår i detalj vilka 

moment och vilka uppgifter som ingår i introduktionen. 
 

Styrande dokument 

Genomgång nyanställda 
Introduktion medåkning 

Redovisande dokument 
Kompetensregister/Utbildningsplan 
Blankett vid nyanställning 

Genomgång nyanställda 
Introduktion medåkning 

Mallar 
 

 

2.3 Kommunikation 
 

Då Budakuten i Malmö AB är ett relativt sett litet företag sker mycket av kommunikationen genom de 

dagliga kontakterna men en gång i veckan samlas alla som kan för ett möte. Dessutom försöker 
Budakuten att en till två gånger om året ha längre sammankomster där mål, resultat och andra större 

frågor diskuteras.  

 
Beslut om extern rapportering 

Bedömningen har gjorts att inget behov av extern redovisning av företagets miljöarbete föreligger. De 
externa intressenter som kan komma att efterfråga den förses med den årliga sammanställningen som 

görs för att redovisa i vilken utsträckning ställda mål nåtts. 

 

Styrande dokument 

Kommunikation 
 

Redovisande dokument 
Protokoll/minnesanteckningar från 
möten 
 
 

Mallar 
 

 

 

3 LEDNINGSSYSTEMETS UPPBYGGNAD 
 

3.1 Dokumentation av ledningssystem 
 
Kvalitets- och miljöledningssystemet har sammanförts i två dokumentationer, kvalitets- och 

miljöledningshandboken som beskriver företagets verksamhet ur kvalitets- och miljösynpunkt samt 
innehåller arbetsinstruktioner och rutiner för personalen. 

 

Den andra dokumentationen är Förarhandboken som delas ut till alla chaufförer och beskriver de 
arbetsinstruktioner och rutiner som är av betydelse för den delen av verksamheten, exempelvis rutiner 

för fordonshantering och för uppdragets utförande.  
 

I systemet ingår även ett antal redovisande kvalitets- och miljödokument, interna och externa, såsom 
standarder, lagkrav, kund- och leverantörsavtal, avvikelserapporter produktblad, diverse protokoll med 

mera. Ett register över dessa uppdateras löpande. 

 

  

file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Personal/Genomgång%20nyanställda%20chaufförer.docx
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Personal/Introduktion%20medåkning.docx
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Personal/Kompetensregister%20Budakuten.xlsx
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Personal/Uppgifter%20vid%20anställning%20hos%20Budakuten%20i%20Malmö%20AB.docx
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Personal/Genomgång%20nyanställda%20chaufförer.docx
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Personal/Introduktion%20medåkning.docx
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Styrande%20dokument/Intern%20och%20extern%20kommunikations%20policy%20för%20Budakuten%20i%20Malmö%20AB.docx
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3.2 Styrning och hantering av dokument 
 
VD/Ägare godkänner, granskar och vid behov uppdaterar dokumentation och har ansvar för att 

upprättad dokumentation till sitt sakinnehåll är korrekt.  

Ledningshandboken och förarhandboken hanteras som ett dokument och det framgår ur respektive 
dokument ett versionsnummer i form av datum. VD kan överföra ansvaret att uppdatera och meddela 

förändringar av dokumentation till berörd personal till utsedd medarbetare.  
 

Lednings-, förarhandbok och annan relaterad dokumentation i original förvaras på företagets server.  

 
Styrande dokument – Kvalitets- och miljöledningshandboken och eventuellt länkade rutiner under 

respektive avsnitt samt förarhandboken 
Redovisande dokument – alla typer av dokument som redovisar resultat av t ex revisioner, protokoll 

från möten, avvikelser samt uppföljning av dessa. Redovisande dokument scannas in och sparas på den 

gemensamma servern så långt det är möjligt. 
Mallar - som upprättats inom ramen för ledningssystemet. 

 
 

Styrande dokument 

Dokumentstyrning 

Förarhandbok 

Redovisande dokument 
Dokumentförteckning 
 

 

Mallar 
Dokumentmall 
 

 

4 PLANERING 
 

4.1 Miljöaspekter 
 

Företagets ambition är att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan i verksamheten. För det 
ändamålet skapas rutiner för att beskriva och följa förändringar av väsentliga miljöpåverkande faktorer. 

All aktivitet ger upphov till någon form av miljöpåverkan, av mer eller mindre betydande karaktär. För 
att en miljöpåverkan skall kunna betraktas som betydande görs en uppskattning av mängd och 

miljökonsekvens varefter man värderar de drivkrafter, interna såväl som externa som påverkar 
företaget. Vi listar årligen våra miljöaspekter och värderar dessa i syfte att få fram de mest betydande. 

De miljöaspekter som åtgärdats genom föregående års handlingsplan kan, om så anses lämpligt, 

ersättas med andra miljöaspekter, som tidigare eventuellt inte identifierats. 
 

Styrande dokument 

  

Redovisande dokument 
Miljöutredning 

Miljöaspekter och dess betydelse 
 
 

Mallar 
 

4.2 Lagar och andra krav 
 
Följande områden bevakas och utvärderas fortlöpande genom Kvalitets och Miljösamordnarens försorg: 

 
 förändringar i lagar och förordningar 

 kommunala förordningar (www.malmo.se) miljöförvaltningen-trafik buller m.m.  

 formulerade kundkrav 

 

Lagar och förordningar som berör verksamheten abonneras av STARK. 

 
Redovisande dokument 
Förteckning över lagar och förordningar 
Kundavtal 

file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Styrande%20dokument/Dokumentstyrning%2020170508.docx
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Styrande%20dokument/Förarhandbok%20Budakuten%202017.docx
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Dokument/Sammanställning%20dokument%20från%20gamla%20ISO.docx
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Blanketter%20och%20mallar/KM%20Mall.dotx
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Miljöaspekter%20riskanalyser/Miljöaspekter%20och%20dess%20betydelse.doc
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Lagförteckning/Utvärdering%20lagar%20och%20andra%20krav.xlsx
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4.3 Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner 
 
Årligen upprättas detaljerade mål samt handlingsplaner som krävs för att nå dessa. Samtliga anställda 

skall på något sätt beröras av ett eller flera detaljerade mål och åtgärder. Miljömålen skall tas fram på 

ett sådant sätt att tydliga kopplingar skall kunna utläsas mellan upprättade mål, företagets betydande 
aspekter och miljöpolicy.  

 
Arbetet är indelat i nedanstående steg: 

 
1. Utarbetande av övergripande (långsiktiga) och detaljerade (årliga) miljömål 

2. Upprättande av miljöprogram (hur vi ska uppnå målen) 

3. Införande och drift (organisation och ansvar, utbildning, kommunikation, dokumentation, 
dokumentstyrning, verksamhetsstyrning och nödlägesberedskap) 

4. Kontroll och korrigerande åtgärder (övervakning och mätning, behandling av avvikelser, 
redovisande dokument, revision) 

5. Ledningens genomgång. 
 

Redovisande dokument 

KM-program 
 
 

5 VERKSAMHETSSTYRNING 
 

5.1 Verksamhetsstyrning 
 

Budakuten i Malmö AB har ett antal rutiner för verksamhetsstyrning. Dessa rutiner säkerställer att 
företaget upprätthåller sin miljöprofil och höga kvalitet på sina tjänster. Vi har identifierat de delar av 

vår verksamhet som kan sättas i samband med de miljöaspekter som har identifierats som betydande. 

 
Processerna åskådliggörs enklast genom nedanstående schema: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Förarhandböcker finns i varje fordon. Dessa innehåller rutiner för transportuppdragets utförande, rutiner 

för tillsyn och service, nödlägesberedskap samt generella rutiner avseende förarnas ansvar och 
befogenheter.  

  

Förprocess Efterprocess Utförande 

Offert 
Avtal 

Beställning 
 

Lastning 
Transport 
Lossning 

Prissättning 
Fakturering 

Kunduppföljning 

file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/KM-program/KM%20Program%202017.docx
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5.2 Ordermottagning, transportplanering 
 

Transporterna registreras av ordermottagare i vårt transportsystem. Ordermottagaren säkerställer med 

hjälp av checklista för ordermottagning att all nödvändig information rörande transporten kommer med 
i bokningen.  

 
Transportledaren styr sen ordrarna till rätt resurs baserat på såväl de geografiska som volym och 

viktbaserade parametrarna. 
 

Chaufförer får ordern till sig via sin telefon och tillhörande mjukvara. Chauffören markerar sen 

transporten som lastad och vid leverans kvitteras godset av mottagaren.  
 

Kund kan i realtid följa transportens status via företagets kundwebb. 
 

 
Styrande dokument 

Ordermottagning 
 

Redovisande dokument 
Kundavtal 
 
 

Mallar 
 

 

5.3 Inköp 
 
Vid inköp av miljöpåverkande produkter eller tjänster skall särskild hänsyn tas. Det alternativ som är 

bäst ur miljösynpunkt skall prioriteras om det uppfyller övriga krav på funktion, tillförlitlighet och 
ekonomi.  

 

Leverantörsbedömning 
Bedömningar skall utföras på leverantörer av som vi har avsikt att etablera en varaktig affärsförbindelse 

dock sker ingen bedömning av finansbolag, telekomföretag eller liknande leverantörer.  
 

Val av leverantör baseras på deras förmåga att tillhandahålla och uppfylla relevanta miljö- och 

kvalitetskrav beroende på typ av produkt eller tjänst. En förteckning över leverantörer finns där kriterier 
för godkännande framgår. 

 
Förnyad prövning av godkänd leverantör skall göras i de fall leverantören givit upphov till avvikelse 

under det gångna året eller i fall där man från företagets sida har anledning att ompröva valet av 
leverantör. Noteringar från dessa omvärderingar bevaras. Omprövning ska ske minst var 5:e år. 

 

 
Varuinformationsblad (kemiska produkter) 

Varuinformations/säkerhetsdatablad ska finnas till samtliga kemiska artiklar. De som i sitt arbete 
kommer i kontakt med kemiska produkter skall känna till innehållet i säkerhetsdatabladet, framför allt 

vad gäller skyddsåtgärder, första hjälpen, åtgärder vid brand och vid spill/oavsiktliga utsläpp samt 

avfallshantering. 
 

Förteckningar på Internet för bra miljöval 
Bra Miljöval:   www.snf.se 

                        
 

 

Styrande dokument 

 

Redovisande dokument 
Förteckning godkända leverantörer 

Mallar 
 

 

file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Styrande%20dokument/Order%20mottagning%20leverans.doc
http://www.snf.se/
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5.4 Nödlägesberedskap 
 

Det är framförallt händelser i samband med fordonshaverier, kollisioner eller incidenter i samband med 

lastning eller lossning som kan förorsaka nödlägen med risk för miljöpåverkan. I förarhanboken finns 

ett antal instruktioner som beskriver åtgärder i samband med nödläge där vi bedömt riskerna är som 

störst.  

 

Styrande dokument 
Förarhandbok 

Krispärm 

Redovisande dokument 
Rapporter från eventuella olyckor och 
tillbud 
 

Mallar 
 

6 UPPFÖLJNING 
 

6.1 Övervakning och mätning 
 

Genom en kontinuerlig uppföljning av personalens kompetens och resursbehov, samt uppföljning av 

avvikelserapporteringen, skapas förutsättningar för en ständig förbättring av organisationens 
verksamhet. Fordon underhålls i förebyggande syfte i enlighet med tillverkarnas rekommendationer. 

 

Budakuten i Malmö AB har rutiner för kontroll av att specificerade krav följs (planer, mål, rutiner) och 
för att upprätta och spara resultat. Företaget har att övervaka: 

 data/rapporter kopplade till fordonens förbrukning och miljöpåverkan  
 försök till eller faktiskt inträffade säkerhetsöverträdelser 

 följa upp och utvärdera lagkrav 

 uppföljning av kundtillfredsställelse 
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6.2 Utvärdering av efterlevnad av lagar och andra krav 
Med aktuell lagförteckning som grund genomförs kontinuerlig utvärdering av efterlevnad av tillämpliga 

lagkrav. Utöver detta utvärderas efterlevnaden av kunders krav samt våra egna utfästelser formulerade 
i olika former av styrande dokumentation, bland annat miljöpolicy. Utvärderingen är i flera fall en 

integrerad del i ett antal processer som till exempel intern revision och ledningens genomgång.  
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6.3 Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 
Samtliga anställda och övriga som är engagerade i Budakuten i Malmö AB:s verksamhet är informerade 
om skyldigheten att rapportera avvikelser, tillbud och att uppmärksamma eventuella risker. 

Förbättringsförslag i syfte att arbeta förebyggande är en viktig del där samtliga uppmanas bidra aktivt. 

Anmälan om inträffade avvikelser, tillbud och risker skall göras på blankett ”Avvikelserapport”. Allvarliga 
olyckor rapporteras utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket. 

 
Ansvar och befogenheter är definierade för att rapportera, hantera och utreda avvikelser, mildra den 

miljöpåverkan som orsakats av avvikelser och för att initiera och genomföra korrigerande och 
förebyggande åtgärder. Följande moment ingår i hantering/utredning:  

 Fastställa orsaken 

 Om möjligt, vidta omedelbara korrigerande åtgärder 

 Planera eventuella vidare åtgärder 

 Starta förebyggande åtgärder i proportion till händelsens art och natur 

 Kontrollera effekten av de korrigerande och förebyggande åtgärderna  
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6.4 Revision av ledningssystemet 
Interna revisioner genomförs av person med annat ansvarsområde och med kunskaper om såväl kraven 

i aktuell standard som i branschen. Internrevision äger rum årligen enligt revisionsplan. 
Internrevisor ansvarar för planering av genomförandet och sammanställer resultatet av revisionen vilket 

sedan redovisas skriftligt till företagsledningen. 
 

Moment vid revision 

 Uppföljning av föregående revision. 

 Jämförelse av den faktiska verksamheten mot beskrivningar i kvalitets-, trafiksäkerhets- och 

miljöhandboken, förarhandböcker och lagar och andra krav. 

 Intervjuer med personalen för att avgöra att systemet är implementerat och är ändamålsenligt. 

 Studier av korrigerande och förebyggande åtgärder samt förbättringsförslag. 
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6.5 Ledningens genomgång 
En gång per år företar företagsledningen en mer genomgripande översyn av ledningssystemet 
lämplighet och effektivitet enligt en fastställd agenda. Vid detta tillfälle skall även policy, mål och 

handlingsplaner fastställas 

 

Styrande dokument 

Dagordning  
Ledningens genomgång 

 

Redovisande dokument 
Protokoll LG 

Mallar 
 

 

file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Styrande%20dokument/Förarhandbok%20Budakuten%202017.docx
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Avvikelser/Registrerade%20avvikelserapporter.xlsx
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Blanketter%20och%20mallar/Avvikelserapport.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciu87GAvL9LFjCX1P6jkesVD--fmSMTrCocS4ckWPJzxs3Wg/viewform?c=0&w=1
file://///W2K8DC01/Gemensam/Budakuten%20gemensam/Kvalite%20och%20Miljöledning/Kvalites%20och%20Miljö%20Arbete%20Budakuten/Utvärdering%20efterlevnad/Intern%20revision%202016-2018.doc

