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2) Följa upp leverantörernas redovisade svar som en service för våra medlemmar så att de kan säkra att man engagerar 
leverantörer som tar ansvar för sina produkter och tjänster miljömässigt, etiskt och socialt 
3) Bidra till sund konkurrens genom att kontrollera efterlevnad av krav, så att inte leverantörer som egentligen inte uppfyller krav 
kan få värdefulla ramavtal
4) Bidra till leverantörernas ständiga förbättringar inom hållbarhetsarbetet 
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Revisionsteamet tillsammans bedöms på ett verkansfullt sätt kunna utvärdera hållbarhetsarbetet hos leverantören. 

a) Revisionsrapport (detta dokument)

a) Dokumentgranskning 
b) Uppföljning med hänvising till redovisande dokument
c) Digital revision
d) Intervju med representanter från leverantören

a) Ramavtalet mellan leverantören och Sinfra
b) Redovisade svar från leverantören vid upphandlingen
c) Redovisade svar från leverantören på hållbarhetsutvärderingen från Sinfra
d) Refererade dokument och information hos leverantören

Process kring inköp och underleverantörer, styrning av underentreprenörer
Process kring transporter och logistik
Process kring tillverkning av material inkl återvunnet material, cirkulära modeller
Process kring utförande
Process kring avfallshantering i samband med utförande



Hålltider: När: Vad: Kallade: 
Kl 08.00-08.20 Inledande möte AS, TV, PO, JB, JS, MB, HP, MJ, CN
Kl 08.20-08.40 Del 1: ISO-certifieringar med status på certifieringar AS, TV, PO, JB, JS, MB, HP, MJ, CN

Kl 08.40-09.20 Del 2: Tillverkningsprocessen för material 
(ingående material, återvunnet material och 
cirkulära modeller)

AS, TV, PO, JB, JS, MB, HP, MJ, CN

Kl 09.20-09.35 Paus
Kl 09.35-10.00 Del 3: Transporter av material och fossilfria 

transporter
AS, TV, PO, JB, JS, MB, HP, MJ, CN

Kl 10.00-11.30 Del 4: Utförandeprocessen med stickprov på 
tillämpning av policys, riktlinjer, rutiner mm i  
nyligen utfört projekt för Sundsvalls Energi.  
Arbetsmiljö och säkerhet, kvalitetssäkring, styrning 
och uppföljning av eventuella 
underleverantörer/underentreprenörer, 
avfallshantering på plats.

AS, TV, PO, JB, JS, MB, HP, MJ, CN

Kl 11.30-12.00 Avslutande möte och summering AS, TV, PO, JB, JS, MB, HP, MJ, CN

Datum för åtgärder: Inom 30 dagar, dvs senast den 2020-11-30 ska leverantören informera Sinfra om planerade åtgärder om åtgärderna inte redan är 
stängda. Senast inom 90 dagar, dvs senast den 2021-03-01 ska leverantören informera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta 
att avvikelser är stängda. 



Avvikelse
Förbättrings-förslag

Reviderat företag:

Datum: 

Sammanfattning: 

Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 1: ISO-certifieringar med status på certifieringar

ISO 9001 och ISO 14001
1.1 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Certifieringar: är företagets 
verksamhet certifierat enligt någon standard 
för ledningssystem? Svar: Ja för 9001, 
14001, 45001 samt Nej, vi har ett 
ledningssystem som inte är certifierat 
alternativt ännu inte erhållit certifikat och 
fritext svar: Vi har ett eget ledningssystem 
och hänvisar till bifogde IMERSYS code of 
conduct & corporate Social Responsibility"

a) Kan ni visa upp ett giltigt ISO 14001 och ISO 9001-
certifikat för oss? 
b Kan ni visa upp när ni hade er senaste externa revision och 
antalet avvikelser/noteringar? Några stora avvikelser?

OK

Visar upp giltigt ISO 9001 (certifikatsnr: 2000-SKM-AQ-
1023) och ISO 14001-certifikat  (certnr: 2006-SKM-AE-
1092) för omfattningen Calderys Nordic AB giltigt till och 
med  30 nov 2021 resp 31 dec 2021. Extern revision är 
genomförd  1-4 sep 2020 utan stora avvikelser. Samtliga 
mindre avvikelser är besvarade och svaren är accepterade 
av det externa revisionsbolaget. 

OHSAS 18001/ISO 45001
1.1 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Skapar produkten/tjänsten ni 
levererar genom ert ramavtal mervärde ur 
ett hållbarhetsperspektiv? Svar: "Ja vi kan 
med säkerhet säga att IMERSYS/Calderys 
interna säkerhetsarbete saknar motstycke i 
branschen vilket vi gärna presenterar 
närmare. "Säkerheten kommer alltid före 
affären". Specialbyggda maskiner för 
vibrations- och dammfri miljö.(...)

a) På er hemsida har ni inte publicerat ert ISO 45001-
certifikat, varför inte? 
b) Kan ni visa upp när ni hade er senaste externa revision och 
antalet avvikelser/noteringar? Några stora avvikelser?
c) Ni har svarat att ni har ett ISO 18001/45001-certifikat, kan 
ni visa upp ett giltigt ISO 18001/45001-certifikat? 

OK

Visar upp giltigt OHSAS 18001-certifikat. Pga pandemin har  
den externa revisionen mot ISO 45001 skjutits upp men 
senaste externa revisionen baserades på kraven i ISO 
45001. Det externa revisionsbolaget har förlängt OHSAS 
18001-certifikatets giltighet pga pandemin. Extern revision 
är genomförd  1-4 sep 2020 utan stora avvikelser. Samtliga 
mindre avvikelser är besvarade och svaren är accepterade 
av det externa revisionsbolaget.  Att arbetsmiljöcertifikatet 
inte finns på Calderys hemsida kommer att kollas upp, är 
förmodligen pga mänskliga faktorn. 

Calderys Nordic AB visar prov på ett gediget arbetssätt från planering, utförande och avslut av projekt. Arbetssättet med att säkra en god arbetsmiljö och 
säkerhet är föredömlig och så även kvalitetssäkringen. Vi gjorde ett stickprov under denna revision för nyligen genomfört projekt hos Sundsvalls energi för 
att kontrollera att styrningen också tillämpas i verkligheten. Vi fick förtroendeingivande svar på våra frågor och kontroller. Det vi skulle rekommendera 
generellt är att stärka upp det lokala målarbetet och aktiviteterna inom miljö och speciellt gällande transporter. Det glädjer oss att en andel av 
transporterna sker med järnväg och vi ser att det finns potential i att stärka det nationella miljöarbetet i Sverige för att inte för mycket ska styras av 
moderbolaget i Frankrike och då riskera att tappa fart i aktuella frågor på den svenska marknaden (såsom kring klimatpåverkan från transporter).  
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 2: Tillverkningsprocessen för material (ingående material, återvunnet material och cirkulära modeller)

Miljö
Hållbarhetsutvär

deringen

Fråga: Arbetar ert företag aktivt för att 
använda effektiv teknik och undvika avfall 
och utsläpp? Svar: "Ja, i vårt miljöarbete 
verkar vi för att ständigt förbättra vår 
teknik. Tex bygger vi om våra 
installationsmaskiner för dammfri miljö 
samt har begränsning på CO2 utsläpp för 
tjänstebilar. Sandfilter på våra utsugsfläktar 
mm. "

a) Beskriv vad ingående material till er tillverkning kommer 
ifrån. Beskriv hur ni arbetar med att ställa 
miljö/hållbarhetskrav på era leverantörer. 
B) Beskriv övergripande hur tillverkningen går till och var den 
sker (med avseende på det material som hamnar hos Sinfras 
medlemmar)
c) hur säkerställer ni produktkvaliteten, miljöprestandan på 
materialet från era leverantörer?

OK

a) Materialet kommer från leverantören i huvudsak inom 
Imersys-koncernen och från olika delar av världen. Det 
material som hamnar hos Sinfras medlemmar kommer 
fram för allt från Norden. Visar verifikat för stickprov på 
leverantörer som genomgår CSR-granskning enligt rutin. 
b) Beskriver tillverkningsprocessen och  var produktionen 
sker inom Calderys Nordic AB. Verksamheten startade år 
1779 och fram till 1996 var alla verksamheter lokaliserade i 
Höganäs. Idag framställs ca 500 olika produkter med ca 
170 råvaror som bas. 
c) Beskriver testfunktionerna (QC-labb) som väljer ut 
representativa prov för test av  inkommande material och 
kontroll av certifikat från leverantörerna. I stor grad central 
styrning  kring leverantörer och inköp .

Återbruk och cikulära modeller
Hållbarhetsutvär

deringen

Fråga: Skapar produkten/tjänsten ni 
levererar genom ert ramavtal mervärde ur 
ett hållbarhetsperspektiv? Svar: "Ja (...). 
Arbetar ständigt med återvinning tex avtal 
med LKAB, Höganäs AB samt St Gobain att 
ta deras använda scrap & tegel för återbruk i 
vår produktion"

a) Ni anger att ni har avtal med andra företag om att ta hand 
om deras scrap och tegel för återbruk i er produktion. Hur 
arbetar ni med att använda återbrukat material i er 
produktion?
b) Hur stor andel kommer från återbrukat material? 

OK

a) Beskriver källan (tegel, porslinsverksamheter) för 
återbrukat material och hanteringen av återvunnet 
material. Ca 10% av materialet är återbrukat. Den 
begränsande faktorn är tillgången på material att ta 
tillvara samt kvalitetskrav på slutprodukten. Återtaget 
material kan vara förorenat vilket behöver hanteras. 
Återbrukat material kommer i huvudsak från den svenska 
marknaden. 

Del 3: Transporter av material och fossilfria transporter

Fossilfria transporter
Hållbarhets-

utvärderingen 
2.2f)

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter i samband med leverans av era 
produkter och/eller tjänster? (sid 13) Svar: 
"Ja, 12%" Fritext: Med våra relativt korta 
ledtider är det svårt ofta omöjligt att 
transportera med järnväg. Dock har vi börjat 
leverera från Höganäs till LKAB-Kiruna med 
tåg (ca 800 ton/år). Dock blir det inte helt 
fossilfritt då till och från tåg sker med 
lastbil"

a) Inledning från Sinfra: idag en fråga men kan innebära ett 
skarpt krav i kommande upphandlingar
b) Beskriv era transporter idagsläget och hur ni kom fram till 
12% fossilfria transporter. 

OK

a) Sinfra förmedlade vår  ambition att inkludera krav i 
kommande upphandlingar gällande fossilfria transporter 
generellt i alla upphandlingar. Det är ett krav som ställs i 
alla nuvarande upphandlingar och införs successivt i takt 
med att nya ramavtal tecknas. 
B) Calderys utvecklar svaret i hållbarhetsutvärderingen som 
baseras på utsläppen från tegeltransporter som sker med 
tåg till LKAB Kiruna. Beskriver dagens transporter där 
inkommande material transporteras främst med fartyg och 
lastbil. Fartyg med bulkråvaror tas emot och lossas i 
Höganäs industrihamn vilket ligger nära produktionen. 
Pågår åtgärder för att miljöanpassa bilresor. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Fossilfria transporter
Hållbarhets-

utvärderingen 
2.2f)

Fråga: Kan ni tillhandahålla fossilfria 
transporter i samband med leverans av era 
produkter och/eller tjänster? (sid 13) Svar: 
"Ja, 12%" Fritext: Med våra relativt korta 
ledtider är det svårt ofta omöjligt att 
transportera med järnväg. Dock har vi börjat 
leverera från Höganäs till LKAB-Kiruna med 
tåg (ca 800 ton/år). Dock blir det inte helt 
fossilfritt då till och från tåg sker med 
lastbil"

a) Hur arbetar ni praktiskt med att nå fossilfria transporter?  
Vad är era mål, delmål och konkreta åtgärder inom detta? 
Beskriv er väg framåt. 

OK

a) Beskriver Imersys centrala CSR-program där ett av målet 
avser att minska CO2 emissioner med 36% till år 2030. 
Pågår en upphandling via Frankrike kring transporttjänster 
vilket omfattar även de svenska transportörerna (i 
dagsläget DHL, Schenker och lokala transportörer i 
Höganäs). Visar lokalt arbete för Calderys Nordic AB och 
planer för att minska CO2 transporter ingår. Visade 
verifikat för att det ställs miljökrav i pågående upphandling 
av transportörerna.

Del 4: Utförandeprocessen med stickprov på tillämpning av policys, riktlinjer, rutiner mm i  nyligen utfört projekt för Sundsvalls Energi

Generellt Ramavtalet

Låt oss ta ett stickprov på att det ni säger också tillämpas. Ni 
utförde ett arbete åt Sundsvalls energi nyligen. Kan ni börja 
med att beskriva vad det var för uppdrag, vad bestod det i? OK

Presenterar projektnamn 2000946 Sundsvall Energi AB 
Korsta vilket avslutades i sep 2020. Arbetsbeskrivningen för 
projektet presenterades under revisionen. 

Leverantörsled
3 

Hållbarhetsutvär
deringen

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

a) Använder ni underentreprenörer i era projekt? 
b) Använde ni er av någon/några underentreprenörer i 
Sundsvalls Energi-projektet? I så fall vilka? OK

a) Ja, det förekommer
b) Nej, i Sundsvalls energiprojektet användes inga 
underentreprenörer

Leverantörsled
4 

Hållbarhetsutvär
deringen

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

a) I de fall ni har underentreprenörer, hur ser era rutiner ut 
för att välja en ny underentreprenör, gör ni en granskning av 
deras hållbarhetsarbete?  Finns det en miniminivå som nya 
leverantörer måste uppfylla för att bli leverantör till er?  
b) Kan vi få se bevis på att ni granskat 
underentreprenörernas hållbarhetsarbete? Kan vi få se bevis 
på att ni har en ifylld leverantörsenkät för denna leverantör 
(där ni kontrollerar skatter och avgifter, att leverantören 
förstår de etiska reglerna mm)

OK

a) Beskriver rutin för att ta in en ny underentreprenör. Mall 
för leverantörsenkät visades upp som inkluderar frågor 
kring inbetalning av skatter och avgifter, ISO-certifieringar, 
bekräftelse på att underentreprenören har läst förstått och 
följer code of conduct, kollektivavtal, visselblåsarfunktion, 
miljölagkrav och inlämnande av verifikat på tex 
kollektivavtal, F-skatt, försäkring. 

b) visar upp förteckning över underentreprenörer där 
samtliga har granskats senast under år 2020. Stickprov 
togs på Betonghåltagning i GTB AB där ifylld bedömning av 
leverantören kunde visas upp. Stickprov på att IZOMAR-
POLREF signerat att de läst, förstått och följer HTS miljö, 
arbetsmiljö och säkerhetskraven för underentreprenörer 
vilket visades upp genom signerat bevis daterat 2020-07-
20. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Kvalitetssäkring 
3 

Hållbarhetsutvär
deringen

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

a)  Beskriv hur ni planerar arbetet för att uppfylla även lokala 
krav? Hur gick detta till i fallet Sundsvalls energi?
b) hur  såg er kvalitetsorganisation ut just i detta projekt?
c) Hur säkrar ni på Claderys kvaliteten på det utfärda arbete 
som er underentreprenör utför åt er? 
d)  togs det fram en kontrollplan för uppdraget i Sundsvalls 
energi? 
e) Kan vi få se bevis på utförda egenkontroller, besiktningar 
mm i fallet Sundsvalls energi? 
f)  Gjordes det en slutbesiktning? Kan vi få se resultatet? 

OK

a) Ja, det förekom lokala krav från Sundsvalls energi, tex 
gällande SSG. Calderys lämnade in personallista, utbildning 
genomfördes för dessa personer och bevis lämnades vilket 
gav en tag per person vilket i sin tur behövdes för att 
komma in på arbetsplatsen. 
b) beskrev projektorganisationen från Calderys sida. I detta 
fall MB projektkoordinator med ansvar för planering, 
utförande och avslut. Presenterar projektets faser från 
planering inkl resurs- och kompetensplanering, utförande 
och avslut. Även UE resurser hanteras i Calderys system 
och verktyg inom utförandeprocesserna. 
c) Det finns alltid en arbetsledare från Calderys som ansvar 
för att arbetet som en UE utför motsvarar de krav som 
Calderys ställer. 
d) Ja, det togs fram en plan för vilka egenkontroller som 
skulle göras. Kontrollpunkter omfattar innan, under och 
efter projektutförande. 
e) visar upp ifylld egenkontroll för Sundsvalls energi 
daterad och signerad 2020-09-21 utav Caldery. 
Slutbesiktning signerad utav kund 2020-09-21. 

Arbetsmiljö och säkerhet 

a) Togs det fram en arbetsmiljöplan för uppdraget hos 
Sundsvalls energi? Kan vi få se den? 
b) Hur såg arbetsmiljöorganisationen ut i fallet Sundsvalls 
energi?  Vem var Bas P resp Bas U? 
c) förekom flera yrkesgrupper och olika arbetsgivare på 
arbetsplatsen? Hur samordnades säkerheten er emellan? 
d) vilka arbetsmiljörisker förekommer i vanliga fall i era 
projekt? 
e) gjordes en riskbedömning för de moment som ni utförde i 
Sundsvalls energi-projektet? Kan vi få se den? 
f) beskriv vad ni gjorde för insatser för att hantera de största 
riskerna? 
g) genomfördes ronder för att kontrollera säkerheten?  Kan vi 
få se bevis på det?  Fanns anmärkningar från ronderna? 
Fanns något som berörde er och kan vi få se att ni vidtog 
åtgärder? 
h) Har det Inträffat någon olycka, tillbud eller incident? 

OK

a) Ja, det togs fram en arbetsmiljöplan för projektet. Visar 
upp "Arbetsmiljöplan Revision F5 2020, Korstaverket 
Sundsvall, Byggherre Sundsvalls Energi AB". 
B) Beställaren hade samordningsansvaret
c) Ja, det förekom en rad olika yrkesgrupper på 
arbetsplatsen vilket innebar att säkerhetsarbetet 
samordnadesmed tex två dagliga möten för löpande 
uppdateringar kring säkerhetsarbetet. 
d och e) presenterade riskanalys där olika arbetsmoment 
riskbedömts. Samtliga signerar riskanalysen innan arbetet 
påbörjas (bevis presenterades för Sundsvalls energi-
projektet). Visar "Take 5" som sker inför varje förändring.
f) samtliga risker som bedömts som "röda" har en åtgärd 
som har följts upp för att se att åtgärden har haft verkan. 
g) ja, det sker dels ronder på plats inom ramen för 
arbetsmiljöorganisationen och arbetsmiljöplanen för 
projektet (ansvarig beställaren) samt via ett program som 
Calderys har satt upp med ett visst antal audits per år per 
revisor. I fallet Sundsvalls energi genomfördes en audit där 
tre avvikelser identifierats. Samtliga tre är åtgärdade eller 
har planerade åtgärder.
h) redogör för antalet olyckor, tillbud, incidenter och 
förbättringsmöjligheter. 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

a) Hur säkrar ni att er personal känner till säkerhetsregler och 
hur man arbetar säkert på arbetsplatsen? Kan vi få se bevis 
på att personalen som arbetade i projektet Sundsvalls Energi 
har rätt kompetens (stickprov på utb)
B) Hur säkrar ni att eventuella UE och deras personal känner 
till säkerhetsregler och hur arbetet ska utföras på ett säkert 
sätt på arbetsplatsen? 
c) Hur säkrar ni att även UEs personal får information om 
eventuella förändringar på arbetsplatsen? 

OK

a) Beskriver arbetssätt för att planera och följa upp 
utbildningar för både tjänstemän och anställda. Ex global 
induction training. Stickprov anställd person i Sundsvalls 
energi togs som hade gått utbildning och klarat testet 
vilket gav resultatet 100% slutfört. Stickprov på 
truckutbildning 2019-08-01. 
b) Calderys skickar utbildning via underentreprenören som 
förmedlar till dennes anställda och därefter återkopplar 
med resultatet på utbildning och test för sin personal. Alla 
anställda inkl UEs personal har tillgång till rutiner, 
rapporteringar av avvikelser mm via weblösning. 
c) Underentreprenörens personal är med i teamet precis 
som Calderys anställda och får samma information som 
Calderys personal. Arbetsledaren från Calderys ansvarig. 

Socialt ansvar i leverantörsleden Ramavtalet

Förbindelse att Calderys ska uppfylla 
regelverk inkl lokalt regelverk hos 
beställaren och för vidare detta till 
eventuella underleverantörer på plats. 

a) Förekom det att era underentreprenörer tog in personal 
som arbetar för er räkning och som kommer från andra 
länder än Sverige (dvs inte är svenska medborgare)?
b) hur säkrar ni att dessa personers arbetsvillkor är ok, tex att 
kollektivavtalade villkor uppfylls? 
c) De personer som arbetade på uppdrag av er i Sundsvalls 
Energi, varifrån kommer de? Har de arbetstillstånd?  kan vi få 
se bevis på att ni kontrollerat detta?  Förekom 
personalliggare på arbetsplatsen så att ni kan kontrollera 
vilka som är där? 
d) Hur följer ni upp att deras arbetsmiljö motsvarar de krav 
som ni sätter upp för er arbetsmiljö? 
e) Hur följer ni upp att regler för övertid efterlevs hos 
underentreprenören? 

OK

I och med att Calderys inte använt underentreprenörer i 
projektet Sundsvalls energi utgick dessa frågor. Generella 
krav och uppföljningar av underentreprenörer och deras 
hållbarhetsarbete framgår i svaren ovan i stycket för 
"Leverantörsled"  

Avfallshantering under utförande
1.6 

Hållbarhetsutvär
deringen

Fråga: Har ert företag identifierat vilken 
miljölagstiftning som berör er verksamhet 
Svar: Ja

a) Hur sker avfallshanteringen på plats vid utförande?  Var 
hamnar avfallet generellt sett?
b) Hur såg avfallshanteringen ut i Sundsvalls energi-fallet? 
Vart hamnade det avfall som togs om hand? 

OK

a) I många fall går avfallshanteringen in under beställarens 
ansvar och arrangemang. I övriga fall har Calderys egna 
rutiner. 
b) Sundsvalls energi anordnade avfallshanteringen och vi 
sorterade utifrån deras krav. Visar upp översikt över 
arbetsplatsområdet inkl avfallssortering. 
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