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Leverantörens namn: 

Datum för genomförande: 

Revisionsteam: Representanter från leverantören: 
VD
Direktör hållbarhet
Key Account Manager Environment segment
Logistikchef, ansvarig Supply chain
Försäljningschef och ansvarig Sinfraavtalet
Chef hälsa- och arbetsmiljö Sverige

Syfte med revisionen: 

Omfattning: 

Eventuella fokusområden:

Kriterier:

Metod: 

Dokumentation från revisionen: 

Dagens revision omfattar verksamheten vid: 
Hela Nordkalks svenska verksamhet

Syftet med revisionen är att: 

1) Säkerställa  att ramavtalsleverantörerna fullföljer sina åtaganden gentemot Sinfras medlemmar enligt ramavtalet. 
2) Följa upp leverantörernas redovisade svar som en service för våra medlemmar så att de kan säkra att man engagerar 
leverantörer som tar ansvar för sina produkter och tjänster miljömässigt, etiskt och socialt 
3) Bidra till sund konkurrens genom att kontrollera efterlevnad av krav, så att inte leverantörer som egentligen inte uppfyller krav 
kan få värdefulla ramavtal
4) Bidra till leverantörernas ständiga förbättringar inom hållbarhetsarbetet 
5) Bidra till dialog om omställningen till en hållbar verksamhet hos leverantören för att bidra till långsiktighet och framförhållning i 
planeringen 

Representanter från Sinfra: 
Susanne Eriksson, revisionsledare och tf Hållbarhetsansvarig Sinfra
Musa Bargabriel, Strategisk upphandlare Sinfra
Nathalie Suares, Taktisk upphandlare Sinfra

Nordkalk

2021-01-14

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
Process kring transporter och logistik
Process kring arbetsmiljö och säkerhet
Process kring policys, utvärdering av efterlevnad och kommunikation av policys



Hålltider: När: Vad: Kallade från Nordkalk: 
Kl 08.30-09.00 Inledande möte Direktör hållbarhet

Key Account Manager Environment segment
Logistikchef, ansvarig Supply chain
Försäljningschef och ansvarig Sinfraavtalet
Chef hälsa- och arbetsmiljö Sverige

Kl 09.00-09.30 Del 1: Arbetsförhållanden, arbetsmiljö i egen 
produktion inkl visselblåsarfunktion

Direktör hållbarhet
Key Account Manager Environment segment
Logistikchef, ansvarig Supply chain
Försäljningschef och ansvarig Sinfraavtalet
Chef hälsa- och arbetsmiljö Sverige

Kl 09.30-09.45 Paus
Kl 09.45-10.30 Del 2: Styrning av underleverantörer, inkl 

transportörer. Samordning av arbetsmiljö med 
andra relevanta arbetsgivare.

Direktör hållbarhet
Key Account Manager Environment segment
Logistikchef, ansvarig Supply chain
Försäljningschef och ansvarig Sinfraavtalet
Chef hälsa- och arbetsmiljö Sverige

Kl 10.30-10.35 Paus
Kl 10.35-11.00 Del 3: Rutiner kring lagar och 

efterlevnadskontroller (miljö, arbetsmiljö)
Direktör hållbarhet
Key Account Manager Environment segment
Logistikchef, ansvarig Supply chain
Försäljningschef och ansvarig Sinfraavtalet
Chef hälsa- och arbetsmiljö Sverige

Kl 11.00-11.30 Del 4: Affärsetik - dokumenterade policys, 
förankring internt och uppföljning

Direktör hållbarhet
Key Account Manager Environment segment
Logistikchef, ansvarig Supply chain
Försäljningschef och ansvarig Sinfraavtalet
Chef hälsa- och arbetsmiljö Sverige

Kl 11.30-12.00 Avslutande möte och summering VD
Direktör hållbarhet
Key Account Manager Environment segment
Logistikchef, ansvarig Supply chain
Försäljningschef och ansvarig Sinfraavtalet
Chef hälsa- och arbetsmiljö Sverige

Datum för åtgärder: Inom 30 dagar, dvs senast den 2021-03-15 ska leverantören informera Sinfra om planerade åtgärder om åtgärderna inte redan är 
stängda. Senast inom 90 dagar, dvs senast den 2021-06-10 ska leverantören informera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta 
att avvikelser är stängda. 



Avvikelse
Förbättrings-förslag

Reviderat företag: OK

Datum: 

Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Del 1: Arbetsförhållanden, arbetsmiljö i egen produktion inkl visselblåsarfunktion

Certifieringar
1.1 Hållbarhets-
utvärderingen

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

I era svar från hållbarhetsutvärdering ser vi att ni är både 
miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöcertifierade. 
a)  Kan ni visa upp ert ISO 45001-certifikat så att vi får se att 
det fortfarande är giltigt? 
b) Har ni haft en extern revision på arbetsmiljö under senaste 
12 månaderna?  När? 
c) Framkom några stora avvikelser på revisionen och i såfall 
vad är status på åtgärder för att stänga dessa? 

OK

a) Vi är OHSAS 18001-certifierade och inom kort ISO 45001. 
Befintligt certifikat giltigt till och med 2021-03-11
b) Ja, vi hade extern revision 20 oktober 2020. Visar 
revisionsrapporten som intygar datum och resultat.
c) En stor avvikelse (visar dokumentation), som är besvarad 
utav Nordkalk och revisionsbolaget har godkänt svaret och 
stängt avvikelsen. Rotorsaksanalys visades. 

Arbetsmiljö

Sinfras 
uppförandekod 
för leverantörer 
sektion "Hälsa 
och säkerhet"

"Hälsa och säkerhet: Leverantörerna ska 
garantera en säker och hälsosam arbetsplats 
eller annan plats där produktion eller arbete 
utförs. "

För oss på Sinfra är det viktigt att arbetsmiljön hos våra 
leverantörer och leverantörsled är bra och vi har också skrivit 
in det som ett krav i vår uppförandekod för leverantörer om 
att ni ska säkra en säker och hälsosam arbetsmiljö hos er. 
a) Inom er egen verksamhet och produktion, gör ni 
riskbedömningar för olika faror och risker för att identifiera 
risker som måste hanteras? 
b) Vilka gör riskbedömningen, finns tillräcklig kompetens för 
att göra bedömningen?  Finns skyddsombud med eller finns 
något slags samråd/medverkan från skyddsombuden? 
c) Hur gör ni personer som har personalansvar medvetna om 
riskbedömningen och om de åtgärder som beslutas om för att 
hantera riskerna?

OK

a) Ja, vi gör riskbedömningar utav både fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö. Visar exempel. 
b) Riskbedömningarna genomförs utav närmaste chef och 
skyddsombudet i samråd. Vid behov tas chef för hälsa och 
arbetsmiljö med i bedömningsarbetet. Detta arbetssätt 
innebär att chefer som är nära arbetsmomenten närvarar 
vid riskbedömningen för att ha rätt kompetens om det som 
ska riskbedömas. Medverkan från skyddsombuden i 
riskbedömningen borgar också för att väga in 
skyddsombudens kompetens och inlägg.
c) Genom att närmaste chef närvarar i 
riskbedömningsarbetet och själv medverkar under 
riskbedömningen.

Arbetsmiljö

Sinfras 
uppförandekod 
för leverantörer 
sektion "Hälsa 
och säkerhet"

"Hälsa och säkerhet: Leverantörerna ska 
garantera en säker och hälsosam arbetsplats 
eller annan plats där produktion eller arbete 
utförs. "

a) Hur jobbar ni med  utbildning och rätt kompetens hos 
personal och chefer för att det ska finnas nödvändig 
medvetenhet kring säker arbetsmiljö på varje arbetsplats?  Att 
alla känner till hur man ska utföra arbetet för att ingen ska 
skadas på jobbet? OK

a) För att närmaste chef ska ha tillräcklig kompetens finns 
ett utbildningsprogram som säger att en ny chef ska ha SAM 
och BAM-utbildning vilket ger en grundläggande 
arbetsmiljökompetens. Skyddsombuden har också 
utbildning för sin roll som skyddsombud. Därutöver tas 
arbetsmiljö och säkerhet upp vid ett årligt 
medarbetarsamtal som också följs upp årligen. 

Nordkalk

2021-01-14
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Arbetsmiljö

Sinfras 
uppförandekod 
för leverantörer 
sektion "Hälsa 
och säkerhet"

"Hälsa och säkerhet: Leverantörerna ska 
garantera en säker och hälsosam arbetsplats 
eller annan plats där produktion eller arbete 
utförs. "

a) Vi har läst nyheter om allvarliga arbetsplatsolyckor och till 
och med dödsfall i Luleå. Vad har ni själva dragit för slutsats 
om rotorsaken bakom? 
b) Vad har ni gjort för åtgärder kopplat till dessa orsaker? 
c) Vad har ni gjort för att det inte ska hända igen? 

OK

a) Berättar om händelserna och efterarbetet internt på 
Nordkalk. Vi har lärt oss den hårda vägen och arbetat med 
att identifera orsakerna bakom och vidtagit flera åtgärder. 
b-c) Vi har gjort flera åtgärder som är kopplade till den 
orsaksanalys som gjordes. Vi har bland annat tagit tag i 
styrningen av entreprenörer, höjt medvetenheten kring 
säkerhetsfrågorna internt hos oss och skärpt 
delegationsordningen internt i chefsleden. Vi genomförde 
ett "Safety University"-program som alla på företaget 
deltog i och som syftade till att förebygga att liknande eller 
andra allvarliga händelser ska inträffa. I programmet 
gjordes självskattningar på vårt nuläge och arbete med var 
vi vill vara och handlingsplaner för att gå från nuläget till 
önskade läget.  Vi har också projekt för att stärka styrningen 
av entreprenörer där vi just nu genomför en pilot. Planen är 
att växla upp och införa nytt arbetssätt på bred front efter 
piloten. 

Arbetsmiljö

Sinfras 
uppförandekod 
för leverantörer 
sektion "Hälsa 
och säkerhet"

"Hälsa och säkerhet: Leverantörerna ska 
garantera en säker och hälsosam arbetsplats 
eller annan plats där produktion eller arbete 
utförs. "

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

Förbättrings-
förslag

Vi rekommenderar att ni ökar takten på att 
hantera och stänga öppna händelser.  Idag 
ligger för många händelser fortfarande 
öppna som borde varit hanterade och helst 
stängda. Undersök om orsaken ligger i att  
arbetssättet behöver trimmas,  om mer 
eller rätt resurser behöver tillföras, om  
systemstödet behöver förbättras etc, för 
att komma ikapp och hålla en tillräcklig 
takt framöver.

a) Visar rutin och systemstöd för att dokumentera och 
hantera incidenter, riskobservationer, tillbud och olyckor
b) Alla händelser (inkl riskobservationer, incidenter, tillbud 
och olyckor) under år 2020: 407 st varav 323 är hanterade 
och 84 st är öppna. 
c) Visar aktuell status på öppna resp stängda händelser 
samt sorterade på tidsaxeln. Det finns en backlogg med 
ärenden från tidigare år längre tillbaka i tiden som 
fortfarande är öppna. Sinfras kommentar: 
förtroendeingivande att händelser identifieras och 
dokumenteras vilket antalet registerade händelser tyder på. 
Dock behöver registrerade händelser hanteras och stängas i 
rimlig takt. 
d) Visar hur analyserna går till samt uppföljning av om 
åtgärderna har varit tillräckliga för att komma tillrätta med 
grundorsaker och för att förebygga att samma sak inträffar 
igen
f) Ja, skyddsombuden är delaktiga i utredningar och är också 
med i bedömningen av om åtgärderna har varit tillräckliga 
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Visselblåsarfunktion
1.8 a) och b) 
Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Har medarbetare, anställda samt 
andra intressenter (t.ex. kringboende) rätt 
och möjlighet att påverka genom att lämna 
in förslag och klagomål utan att frukta för 
straff eller negativa påföljder? Svar: "Ja" 
Fråga: Dokumenterar ni och följer upp alla 
klagomål och synpunkter? Svar: "Ja"

a) För oss är det viktigt att det ska finnas ett arbetssätt och 
metodik för att fånga upp potentiella oegentligheter och 
misstankar om oegentligheter. Beskriv ert arbetssätt för att 
hantera visselblåsarfall. 
b) Har ni kanaler för att gå till någon annan än normal kanal, 
sin närmaste chef, i de fall oegenligheterna kanske berör 
chefen? 
c) Har det varit några incidenter, inkomna visselblåsarcase? 
Hur ser status ut för dessa, är de hanterade i rimlig tid? Om 
det inte framkommit, kan vi få se resultat av andra mätningar 
kring tex diskriminering, trakasserier?
d) Kan vi få se att ni tydligt informerat era anställda om att de 
har alternativa vägar att gå och hur de gör om de vill lämna 
ett visselblåsarfall? 
e) Det kan ibland vara nyanställda som kommer in med andra 
ögon, erfarenheter och utan bagage som upptäcker en 
oegentlighet, Hur informerar ni nyanställda om hur de ska 
göra? 

OK

a) Vi har rutiner för att hur vi hanterar visselblåsarfall, visar 
upp arbetssättet som finns dokumenterat
b) Ja, man kan vara anonym
c) Nej, vi har inte mottagit några visselblåsarfall på senare 
tid. Vi ställer frågor om trakasserier, diskriminering i vår 
medarbetarundersökning där man svarar anonymt. Visar 
resultatet från senaste mätningen. 
d-e) Ja, det ingår i introduktionen, se nedan om utbildning i 
uppförandekoden

Del 2: Styrning av underleverantörer, inkl transportörer. Samordning av arbetsmiljö med andra relevanta arbetsgivare.

Arbetsmiljö

Sinfras 
uppförandekod 
för leverantörer 
sektion "Hälsa 
och säkerhet"

"Hälsa och säkerhet: Leverantörerna ska 
garantera en säker och hälsosam arbetsplats 
eller annan plats där produktion eller arbete 
utförs. "

När ni levererar till våra medlemmar behöver ni följa våra 
medlemmars  regler för säker arbetsmiljö på deras 
arbetsplatser. 
a)  Hur gör ni för att er egen personal ska veta vad som gäller 
på plats hos vår medlem? 
b) Om ni har en underentreprenör/underleverantör eller 
transportör  som utför arbetet istället, hur gör ni för att denne 
ska känna till vad som gäller på plats hos vår medlem? 

OK

a) Representanter från kunden (tex Sinfras medlem) och 
Nordkalks försäljningsansvarig går igenom föreskrifter som 
gäller lokalt. Vi försöker besöka platsen fysiskt i så hög 
utsträckning som det är praktiskt möjligt (ca 30 besök per 
år) för att behandla praktisk tillämpning av föreskrifterna. 
Föreskrifterna förmedlas till de som utför arbetet.
b) Förmedling av föreskrifter sker även till 
underentreprenörer/underleverantörer och transportörer

                                                                                                                                

Sinfras 
uppförandekod 
för leverantörer 
sektion "Hälsa 
och säkerhet"

"Hälsa och säkerhet: Leverantörerna ska 
garantera en säker och hälsosam arbetsplats 
eller annan plats där produktion eller arbete 
utförs. "

Under 2020 har vi fått vetskap om två händelser där vår 
medlems säkerhetsregler inte följdes och en händelse där släp 
välte. I alla dessa fall var det ett specifikt åkeri som var inlitad 
transportör. 
a) Hade ni förmedlat information till det aktuella åkeriet om 
vad som gäller? 
b) Hur följer ni upp liknande brister hos en leverantör, noterar 
ni det som en avvikelse? 
c) Har ni följt upp händelsen i detta aktuella fallet och vad har 
ni kommit fram till som orsak bakom? 
d) Vad har ni gjort för att förebygga att det upprepas? 

Avvikelse

Samma transportör har nu varit inblandad i 
tre händelser hos samma medlem vilket 
inte är acceptabelt. Vi vill att ni återkopplar 
med orsaksanalys och beskriver åtgärder 
för att förebygga att det sker igen.

a) Ja, vi på Nordkalk hade förmedlat vad som gällde på plats 
i det aktuella fallet då säkerhetsregler inte följdes
b) Vi noterar brister och dokumenterar det som avvikelser. 
Vi begär att leverantören återkommer med besked om 
vidtagna åtgärder. Vi kan också ge reprimander och ta bort 
chaufförer från uppdraget som inte är lämpliga
c) Ja, vi har följt upp dessa ärenden och sett att det är 
beteendet hos chauffören som agerat med slarv och 
nonchalans. Är hanterat. Åtgärder pågår också gällande 
släpet. 
d) Vi har både årsvisa och kvartalsvisa möten med 
respektive leverantör (inkl aktuellt åkeri) där vi tar upp 
aktuella händelser och ärenden inkl problem, 
säkerhetsfrågor och nyheter för att förebygga att tidigare 
händelser upprepas. Vi har en pågående pilot för 
entreprenörsstyrning utav åkerier  och som kommer att 
rullas ut brett. Där kommer vi ta större kontroll och kunna 
påverka mer. Varje chaufför kommer få relevant krav 
(kundkrav/Nordkalks krav/föreskrifter) och signera att man 
läst och förstått samt en löpande avvikelsehantering om det 
uppstår. Aktuellt åkeri är inbjudna till maj 2021. 

Del 3: Rutiner kring lagar och efterlevnadskontroller (miljö, arbetsmiljö)
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Lagar
1.6 a)  Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Lagefterlevnad a) Har ert företag 
identifierat vilken miljölagstiftning som berör 
er verksamhet? Svar: Ja Vi ställde en fråga i vår hållbarhetsundersökning om ni har 

identifierat vilken miljölagstiftning som ni berörs av och ni 
svarade ja på den frågan. Som ISO 45001-certifierad ska man 
också ha koll på arbetsmiljölagar
a) Kan ni visa hur ni har löst det? Har ni en lista med lagar som 
ni berörs av? 
b) Hur håller ni den uppdaterad i takt med att lagkrav ändras 
eller nya krav tillkommer? 
c) Kan ni visa upp att ni har identifierat föreskrifterna om 
arbetsplatsens utformning som ett lagkrav som ni berörs av? 
Vilken är den senaste uppdateringen i er lista? (AFS 2009:2 
ersatt med AFS 2020:1  den 1 jan 2021) Kan vi också se vilken 
som är den senaste ändringen i Avfallsförordningen i er lista?

OK

a) Ja, vi har en prenumeration på lagar för både arbetsmiljö 
och miljö och andra lagar via WSPs Natlikan. Visar 
lagförteckningen. 
b) Det kommer automatiskt information till oss om 
ändringar. Information kommer till ansvarig person på Miljö 
och Hälsa, säkerhet. Vi tar upp ändringar på våra 
skyddskommittémöten (visar exempel på det) där vi 
tillsammans med arbetstagarrepresentanterna avgör om vi 
berörs eller inte av ändringen eller det nya kravet. 
c) Visar aktuella lagar i lagförteckningen

Lagar
1.6  b) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Lagefterlevnad b) Har ert företag ett 
kontrollsystem för att säkerställa att 
företaget följer aktuell lagstiftning i alla de 
länder där ni bedriver verksamhet? Svar: Ja

Ni har också svarat ja på frågan om ni gör en "egenkontroll" 
på att ni följer svenska lagkrav i och med att ni bedriver 
verksamhet här. 
a) har ni gjort en kontroll under 2020 på att ni tex har 
rapporterat allvarliga tilbud och/eller arbetsplatsolyckor till 
arbetsmiljöverket?  Enligt Arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §
b) Får skyddsombuden information om resultatet från 
efterlevnadskontrollen? 
c) Har ni gjort en kontroll även för miljölagar? Hur ser er rutin 
ut för efterlevnadskontroll utav miljölagar?  

OK

a) Ja, vi gör efterlevnadskontrollen på våra 
skyddskommittémöten där mötesprotokollen är vår 
dokumenterade efterlevnadskontroll. Visar exempel på 
mötesprotokoll
b) Ja, eftersom vi genomför kontrollen vid 
skyddskommittémöten där skyddsombuden är med
c) Ja, vi kontrollerar även att miljölagar efterlevs. Visar 
rutinen för bevakning av miljölagar och 
efterlevnadskontroller genom tex kontrollprogram för 
anläggningarna. 

Lagar
1.6  b) Hållbarhets-

utvärderingen

Fråga: Lagefterlevnad b) Har ert företag ett 
kontrollsystem för att säkerställa att 
företaget följer aktuell lagstiftning i alla de 
länder där ni bedriver verksamhet? Svar: Ja

a) Har ni haft någon arbetsmiljöinspektion under senaste 2 
åren? 
b) Har eventuella åtgärder genomförts om det påtalats 
brister?  Har arbetsmiljöverket godkänt åtgärderna? 

OK

a) Ja, vi hade en arbetsmiljöinspektion under 2019, ingen 
under 2020
b) Ja, notering från inspektionen under 2019 är hanterad, 
besvarad och stängd i tid.

Del 4: Affärsetik - dokumenterade policys, förankring internt och uppföljning

Affärsetik
1.7 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Markera för varje område (korruption, 
kartellbildning, mutor, penningtvätt, olaglig 
konkurrensbegränsning) de delar som ingår i 
ert arbete med affärsetik:  styrdokument, 
utbildning, uppföljning. Svar: Svarat att det 
finns styrdokument, utbildning och 
uppföljning mot korruption, kartellbildning, 
mutor men bara styrdokument mot 
penningtvätt och olaglist 
konkurrensbegränsning. 

a)  Ni har svarat att ni har styrdokument för varje område som 
vi undersökte (korruption,  kartellbildning, mutor, 
penningtvätt och olaglig konkurrensbegränsning och vi har 
fått en kopia på er Uppförandekod. Är det Uppförandekoden 
som är ert styrdokument? 

OK
a) Ja, det stämmer att Nordkalks Code of Conduct är det 
styrdokument vi avsåg när vi besvarade 
hållbarhetsutvärderingen
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Intervju Kriterie Kravet Kontrollfråga Bedömning
Beskrivning av Avvikelse/ 
förbättringsförslag

Kommentar

Affärsetik
1.7 Hållbarhets-
utvärderingen

Fråga: Markera för varje område (korruption, 
kartellbildning, mutor, penningtvätt, olaglig 
konkurrensbegränsning) de delar som ingår i 
ert arbete med affärsetik:  styrdokument, 
utbildning, uppföljning. Svar: Svarat att det 
finns styrdokument, utbildning och 
uppföljning mot korruption, kartellbildning, 
mutor men bara styrdokument mot 
penningtvätt och olaglist 
konkurrensbegränsning. 

a) Ni har också svarat att ni utbildar personalen i ert 
styrdokument, kan ni beskriva hur ni arbetar med utbildning? 
Innehåll, målgrupp, frekvens etc. 
b) Hur informerar ni nyanställda om er uppförandekod? Kan vi 
få se bevis på att ni har med uppförandekoden vid 
introduktionen, tex i en checklista?

OK

a) Vi har ett utbildningsprogram och plattform för e-
utbildningar där dessa utbildningar ingår. En förnyad 
uppförandekod innebär att en utbildning genomförs och 
målgrupp är då alla på företaget. Senaste utbildningen hade 
deadline 2020-12-31 och påminnelser går ut till de som inte 
slutfört utbildningen i tid
b) Nyanställda får information om vår uppförandekod under 
sin första tid på företaget, inom 2-3 månader. Vår Legal-
avdelning kontrollerar att alla som ska gå utbildningen 
också gör det. Stickprov visades upp. Checklistan för 
introduktion av nyanställda visades upp som innehåller 
uppförandekoden. 
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Reviderat företag: Nordkalk
Deadline för att inkomma med planerade åtgärder: 2021-03-15
Deadline för attinformera Sinfra om vidtagna åtgärder och bekräfta att avvikelser är stängda. 2021-06-10

Avvikelse nr: Bedömning Beskrivning av avvikelse Kommentar, minnesanteckningar från revisionen

1 Avvikelse

Samma transportör har nu varit inblandad i tre 
händelser hos samma medlem vilket inte är 
acceptabelt. Vi vill att ni återkopplar med 
orsaksanalys och beskriver åtgärder för att 
förebygga att det sker igen.

a) Ja, vi på Nordkalk hade förmedlat vad som gällde på plats i det 
aktuella fallet då säkerhetsregler inte följdes
b) Vi noterar brister och dokumenterar det som avvikelser. Vi begär 
att leverantören återkommer med besked om vidtagna åtgärder. Vi 
kan också ge reprimander och ta bort chaufförer från uppdraget som 
inte är lämpliga
c) Ja, vi har följt upp dessa ärenden och sett att det är beteendet hos 
chauffören som agerat med slarv och nonchalans. Är hanterat. 
Åtgärder pågår också gällande släpet. 
d) Vi har både årsvisa och kvartalsvisa möten med respektive 
leverantör (inkl aktuellt åkeri) där vi tar upp aktuella händelser och 
ärenden inkl problem, säkerhetsfrågor och nyheter för att förebygga 
att tidigare händelser upprepas. Vi har en pågående pilot för 
entreprenörsstyrning utav åkerier  och som kommer att rullas ut 
brett. Där kommer vi ta större kontroll och kunna påverka mer. Varje 
chaufför kommer få relevant krav (kundkrav/Nordkalks 
krav/föreskrifter) och signera att man läst och förstått samt en 
löpande avvikelsehantering om det uppstår. Aktuellt åkeri är 
inbjudna till maj 2021. 

1. Orsak, varför uppstod detta?

2. Utbredning, förekommer avvikelsen 
på andra håll (andra medlemmar, 
andra uppdrag med samma 
transportör etc)?

3. Planerad kortsiktig åtgärd 
(korrigerande åtgärd)

4. Planerad långsiktig åtgärd för att 
förebygga att samma sak inträffar igen 
(förebyggande åtgärd)

5. Vem ansvarar för åtgärderna?

6. Deadline

Nordkalk Sverige HS-Chef respektive Logistikchef.

Kortsiktig åtgärd: 210228 Långsiktig åtgärd: 211231

Planering
De två tidigare händelserna är relaterade till efterlevnad av kundens regler avseende personlig skyddsutrustning. Den tredje 
händelsen avser ett tillbud då ett släp vält vid lossning. Orsaken till de två tidigare är organisatorisk. Aktuellt åkeri är en organisation 
som anlitar ett flertal transportörer, åkerier. Vi konstaterade att kommunicerade krav från kunden inte nått hela vägen ut från åkeriet 
till utförande chaufför. Detta har hanterats och följs löpande upp.
Angående tillbudet med det välta släpet se separat dokumenterad rotorsaksanalys skickad till Sinfra. 
Dock, tre allvarliga avvikelser som vi behöver agera systematiskt på. 

Nej, inga säkerhetsrelaterade avvikelser. Ett fåtal reklamationer perioden 2018 -2019 ang renhet i trycktankar har noterats, agerats på 
samt följts upp.

Vi håller utredningen av tillbudet under övervakning samt stöttar åkeriet i utredningsförfarande. Ansvarig: Nordkalk Sverige HS-Chef.
Nordkalk Sverige Logistikchef och HS-Chef möte med berörda personer inom åkeriet där vi avhandlar problemet med återkommande 
icke acceptabla incidenter och kravställer systematisk åtgärdshantering från åkeriet. Ansvarig: Logistikchef Nordkalk Sverige. 

Förutom ordinarie forum Nordkalk Sverige - Transportörer:
Samordning arbetsmiljö, gemensam riskhantering med aktuellt åkeri är planerad att äga rum i maj, 2021 (reservation pga Covid-19). 
Med start omgående: 
Regelbunden uppföljning enligt följande: Vid upprepad avvikelse ifrågasätts åkeriet omgående som leverantör av tjänst till Nordkalk 
Sverige. Systematisk uppföljning, månadsvis under 2021. Vid ej tillfredsställande resultat under 2021 avslutas samarbetet med åkeriet 
för transporter till berörd kund (inklusive andra kunder om ytterligare incidenter inträffar).



7. Genomförd åtgärd (korrigerande 
åtgärd)

8. Genomförd långsiktig åtgärd för att 
förebygga att samma sak inträffar igen 
(förebyggande åtgärd)

9. Bifoga bevis på åtgärder, ange 
hänvisning till bilaga

10. Kontroll och uppföljning, var 
åtgärden tillräcklig? Beskriv kortfattat.

11. Sinfras svar på åtgärd: (OK, 
komplettering behövs)

Åkeriets rotorsaksutredning med handlingsplan har skickats till Sinfra.

Aktuellt åkeri har meddelat Nordkalk att återkoppling kommer göras senast 2021-04-30. Forlöpande avstämning Nordkalk - aktuellt 
åkeri har påbörjats och fortgår. Nordkalk anser att ärendet har god framdrift och att säkerheten höjts för chaufförer och andra 
personer som arbetar på de platser där dessa arbetsmoment utförs. Nordkalk är medvetna om att framtagande av tekniska lösningar 
för att förhindra möjlighet genom påverkan av mänskliga faktorn i det specifika fallet kommer ta tid men anser åkeriets genomförda 
åtgärder genom information, shared learnings och utbildning vara tillfredsställande som omedelbar åtgärd och detta följs upp vid 
regelbundna avstämningar med aktuellt åkeri (och andra anlitade åkerier).

Sinfras bedömning
 Sinfra har godkänt orsaksanalysen (se ovan samt separat dokumenterad rotorsaksanalys) samt kommunicerat återkoppling på 
planerade åtgärder. Återstår att granska genomförda åtgärder allt eftersom de blir genomförda. 

Genomförande av åtgärder
Utredningen visade att rotorsaken var mänskliga faktorn, att chauffören inte stängt av fordonets automatiska luftfjädring, vilket satte 
stödbenen ur spel. Åkeriet har agerat genom att informera alla anlitade underentreprenörer (transportörer) och utbilda samtliga 
berörda chaufförer.

Åkeriet ser över möjlighet till teknisk lösning som innebär att hydrauliken till stödbenen inte kan aktiveras innan luftfjädringssystemet 
är evakuerat på luft, redan i konstruktionsstadiet av tippande bulkfordon samt kontinuerlig utbildning av chaufförer.


