
1/2

Group Procurement Management

Frågeformulär efterlevnad och hållbarhet
Status: 2015-06-09

1.0 Organisatoriska krav och förvaltningsansvar

1.1
Har ert företag en verksam uppförandekod?

Om så är fallet, vänligen bifoga en kopia.
J/N Nedladdning

1.2

Har en eller fler personer utsetts till efterlevnadsansvariga (ledningsrepresentanter som ansvarar för att säkerställa 

efterlevnad av lagar, förordningar och praxis)?

Om så är fallet, ange namnet på den efterlevnadsansvarige för implementering av ANDRITZ uppförandekod för 

underleverantörer i ert företag.

J/N Fritext

1.3 Erbjuder ni era anställda (inkl. tillfälliga entreprenörer/kontraktsanställda) utbildning i efterlevnad? J/N

1.4 Hur många av era anställda har utbildats i efterlevnad? >95 % >75 % >50 % <50 %

1.5
Har ni fungerande tillvägagångssätt för granskning/revision i syfte att kontrollera effektivitetet av era 

efterlevnadsåtgärder? Om så är fallet, beskriv kortfattat dessa tillvägagångssätt.  
J/N Fritext

1.6
Har ni fungerande tillvägagångssätt för att implementera lämpliga korrigerande åtgärder för brister som påvisats vid 

interna eller externa granskningar?
J/N

2.0 Mänskliga rättigheter och arbetsmiljö

2.1 Har ni personalfiler för samtliga anställda? J/N

2.2 Erbjuds alla era anställda ett formellt anställningsavtal på ett språk som de förstår? J/N

2.3
Har ni en skriftlig policy för ert ansvar i samhället, eller en redogörelse över era åtaganden som definierar er syn på 

arbets-, hälso- och säkerhetsstandarder?
J/N

2.4
Har ni policyer som förbjuder tvångs- och barnarbete?

Om så är fallet, vänligen bifoga en kopia.
J/N Nedladdning

2.5
Har ni ett verksamt riskhanteringssystem, eller håller ni på att utveckla ett sådant för att bedöma arbets-, hälso-, och 

säkerhetsrisker?
J/N

2.6
Uppfyller ni aktuella SA8000, ETI eller andra erkända standarder för arbetsskydd?

Om så är fallet, vänligen bifoga en kopia.
J/N Nedladdning

2.7
Vidarebefordras arbets-, hälso- och säkerhetspolicyer, -tillämpningar och -förväntningar till alla anställda och 

underleverantörer på lokala och lämpliga språk?
J/N

2.8

Uppfyller ni aktuella OHSAS 18001-, ANSI Z10-, CSA Z1000-, BSI 8800- eller OSHA VPP-standarder för hälsa och 

säkerhet?

Om så är fallet, vänligen bifoga en kopia.

J/N Nedladdning

2.9
Har ni verksamma förfaranden för att säkerställa att maskineriet underhålls väl och är utrustat med nödvändiga 

säkerhetsanordningar?
J/N

2.10 Har ni en skriftlig beredskapsplan och utrymningsplan? J/N

2.11
Har alla era anställda utbildats i relevanta hälso- och säkerhetsfrågor, såsom personlig skyddsutrustning, 

maskinskydd, hantering av farliga material, krishantering, etc.?
J/N

2.12 Det har inte skett några dödsolyckor i er verksamhet under det/de senaste... året 2 åren 3 åren > 3 åren

2.13
Har någon av era medarbetare, konsulter eller motsvarande, gentemot ert företag eller mot tex.

 bemanningsföretag, skulder eller liknande förpliktelser?
J/N

2.14 Är arbetarna fria att när som helst avbryta sin anställning utan straff, under förutsättning att rimligt varsel angivits? J/N

2.15 Är arbetarna fria att lämna anläggningen och tillhörande personalbyggnader efter arbetstid och vid skiftets slut? J/N

2.16 Anställer ni barnarbetare (anställda under 15 års ålder)? J/N

2.17
Skyddas unga anställda (över laglig minimiålder, men under 18 år ålder) av skyddsåtgärder i enlighet med gällande 

lag?
J/N

2.18 Har ni fungerande tillvägagångssätt för att kontrollera en anställds ålder? J/N

2.19

Har ni verksamma skriftliga personalpolicyer för anställnings-, lönesättnings-, förmåns-, uppsägnings- och/eller 

pensionsförfaranden för att förhindra diskriminering på grund av ålder, funktionsnedsättning, kön, nationalitet, 

etnicitet, religion, social bakgrund, sexualitet, hälsotillstånd, politisk åsikt, etc.?

J/N

2.20
Är era anställda fria att gå med i eller bilda fackföreningar eller arbetstagarorganisationer efter eget tycke, samt att 

förhandla kollektivt, om detta är tillåtet enligt lag?
J/N

2.21
Har ni en formell, skriftlig policy som tydligt fastslår ett åtagande att förhindra trakasserier och övergrepp? missbruk 

på arbetsplatsen?
J/N

2.22
Har ni fungerande tillvägagångssätt för att säkerställa att arbetsplatsen är fri från fysiska övergrepp, kroppsstraff, 

fysisk kontakt med avsikt att skada eller hota, samt disciplinära åtgärder som orsakar fysiskt obehag?
J/N

2.23 Har ni fungerande tillvägagångssätt för att säkerställa att anställda får minst minimilön för reglerad arbetstid? J/N

2.24
Har ni fungerande tillvägagångssätt för att säkerställa att anställda får den semester och ledighet som de har laglig 

rätt till?
J/N

2.25 Har ni fungerande tillvägagångssätt för att säkerställa att all arbetad övertid som utförs på er anläggning är frivillig? J/N
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3.0 Miljöansvar och hållbarhet

3.1
Har ni ett verksamt riskhanteringssystem för att bedöma miljörisker som kopplas samman med produktionen och för 

att säkerställa att miljöskyddsåtgärderna implementeras?
J/N

3.2 Följer ert riskhanteringssystem tillämpliga miljölagar och -förordningar? J/N

3.3 Uppfyller ni aktuella ISO 14001-, RC 14001- eller EMAS-standarder? J/N Nedladdning

3.4 Har ni en uttalad policy och/eller riskhanteringssystem som inbegriper konfliktmineraler? J/N

3.5
Vidarebefordras miljöpolicyer, -tillämpningar och -förväntningar till alla anställda och underleverantörer på lokala och 

lämpliga språk?
J/N

3.6 Övervakar ni er energiförbrukning? J/N

3.7 Har ni ett program och/eller förfaranden för att minska er energiförbrukning? J/N

3.8 Har ni ett verksamt system för att minska växthusgasernas miljöpåverkan? J/N/ej tillämpligt

3.9 Har ni uppsatta mål för att minska utsläpp av växthusgaser? J/N/ej tillämpligt

3.10 Har ni ett verksamt system för att hantera luftutsläpp? J/N/ej tillämpligt

3.11 Har ni anordningar för att förebygga utsläpp av föroreningar på skorstenar, utlopp och utsugssystem? J/N/ej tillämpligt

3.12 Har ni ett verksamt system för att hantera och övervaka vattenåtgång och -förbrukning? J/N/ej tillämpligt

3.13 Har ni ett program och/eller förfaranden för att minska vattenanvändningen eller återanvända/återvinna vatten? J/N/ej tillämpligt

3.14 Behandlar er anläggning avloppsvatten innan det släpps ut på annan plats? J/N/ej tillämpligt

3.15 Har ni ett program och/eller förfaranden för att minska eller eliminera föroreningar och utsläpp vid drift? J/N/ej tillämpligt

3.16
Har ni ett program och/eller förfaranden för att hantera och avlägsna farligt avfall, avloppsvatten, fast avfall och 

luftburna utsläpp?
J/N/ej tillämpligt

3.17
Har ni fastslagit miljömål rörande ovan nämnda punkter för att förbättra prestandan gällande miljön?

Om så är fallet, vänligen ge några exempel.
J/N Fritext

3.18
Kontrollerar ni om de ämnen som lagras, används eller hanteras på plats är förbjudna av nationella eller 

internationella lagar och föreskrifter? 
J/N

3.19 Håller ni säkerhetsdatablad uppdaterade för alla farliga ämnen som används på plats? J/N

3.20
Har ni fungerande mål och handlingsplaner på plats för att främja övergripande hållbarhet i hanteringen av 

transport/logistik (t.ex. prioritering av transportsätt med lägre miljöpåverkan)?
J/N

4.0 Affärsintegritet

4.1
Har ni fungerande rutiner och/eller handlingsplaner för att förhindra korruption, utpressning och förskingring?

Om så är fallet, beskriv kortfattat ert program och/eller era rutiner.
J/N Fritext

4.2
Har ni fungerande rutiner och/eller handlingsplaner för att garantera att mutor eller andra sätt att uppnå fördelar inte 

erbjuds eller tas emot (för att undvika intressekonflikt)?
J/N

4.3
Har ni fungerande rutiner och/eller handlingsplaner för att säkerställa att en rättvis verksamhet, annonsering och 

konkurrens upprätthålls (följer kartell- och konkurrenslagar)?
J/N

4.4
Har ni fungerande rutiner och/eller handlingsplaner för att säkerställa att information avslöjas enligt tillämpliga lagar 

och förordningar (t.ex. följer lagar kring insiderhandel, skydd av immateriella rättigheter)?
J/N

5.0 Exportkontroll

5.1
Har ni ett verksamt exportkontrollsystem som även täcker handelsbegränsningar (t.ex. produkter med dubbla 

användningsområden, produkter på listor för handelskontroll, etc.)?
J/N

5.2 Har ni en utsedd person inom er verksamhet som ansvarar för exportkontrollfrågor? J/N Fritext

5.3
Är ni eller några av era dotterbolag, chefer eller ledamöter belagda med sanktioner från USA, EU eller något annat 

land?
J/N

6.0 Immateriella rättigheter, affärshemligheter och dataskydd

6.1 Använder ni rutinmässigt sekretessavtal (NDA) för att skydda immateriella rättigheter åt tredje part (t.ex. er kund)? J/N

6.2 Har alla anställda som behöver det utbildats i att skydda immateriella rättigheter åt tredje part? J/N

7.0 Leverantörsåtagande och avtalsenliga skyldigheter

7.1 Kräver ni att era underleverantörer ska följa lagar och förordningar rörande arbete/anställning och affärsetik? J/N

7.2

Har ni fungerande tillvägagångssätt för att säkerställa att underleverantörer, inklusive arbetsförmedlare, arbetar 

enligt alla tillämpliga lagar och förordningar rörande miljö, arbete/anställning och affärsetik? Om så är fallet, beskriv 

kortfattat era rutiner.

J/N Fritext

7.3 Informerar ni era underleverantörer om er arbets- och/eller affärs etik, era principer och era förväntningar? J/N

8.0 Rapportering, övervakning och sanktionering

8.1
Har ni kallats inför domstol på grund av lagbrott som resulterat i böter och/eller formella korrigerande åtgärder 

utfärdade av en statlig myndighet eller domstol inom de senaste 3 åren?

gällande mänskliga rättigheter och arbetsmiljö J/N

gällande miljöansvar och hållbarhet J/N

gällande affärsintegritet (t.ex. bedrägeri, mutor, karteller, etc.) J/N

gällande exportkontrollbestämmelser J/N

gällande immateriella rättigheter/affärshemligheter J/N

8.2
Har ni fungerande tillvägagångssätt för att låta anställda uppmärksamma ledningen på efterlevnadsrelaterade 

överträdelser och/eller oklarheter på ett anonymt sätt, utan att behöva vara rädda för påföljder?
J/N
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