SAMMANFATTNING IP ALLMÄNNA VILLKOR
IP Allmänna Villkor är det ramverk för standarden
som bland annat reglerar vilka krav som ska uppfyllas
av certifieringsorganen, vilka kompetenskrav det finns
för revisorerna, hur en revision ska genomföras och
vad som ska uppfyllas av företag som ska certifieras.
IP Allmänna Villkor kan laddas ner i sin helhet på
www.sigill.se.

CERTIFIKAT
Certifikatet som utfärdas efter godkänd revision är ett bevis på
att reglerna i regelhandboken uppfylls. Certifikatet är giltigt i 24
månader under förutsättning att alla åtaganden i regelhandboken
och IP Allmänna Villkor uppfylls. Det förutsätter också att verksamheten inte förändras i någon större omfattning. Om det finns några
särskilda villkor för certifieringen anges de på certifikatet.

REKLAMATIONER OCH ÖVERKLAGAN AV BESLUT
Eventuella klagomål på revisionens genomförande, till exempel
bokning, bemötande och bedömningar, ska lämnas direkt till certifieringsorganet. Certifieringsorganen är skyldiga att ha rutiner för
att hantera klagomål.

OLIKA TYPER AV REVISIONER
För att kontrollera att reglerna i regelhandboken uppfylls sker
regelbundna revisioner:
EGENREVISION genomförs varje år. Det innebär att företaget går
igenom reglerna i regelhandboken. Eventuella avvikelser ska noteras i en åtgärdsplan, och åtgärdas snarast.
ADMINISTRATIV REVISION genomförs de år revision på plats inte
sker. Vid administrativ revision kontrolleras egenrevisionen av
Certifieringsorganet som beslutar om fortsatt certifiering.
REVISION PÅ PLATS sker minst vartannat år. Då kommer en revisor
från Certifieringsorganet ut till företaget och går igenom dokumentationen och inspekterar produktionen. Alla produktionsregler
kontrolleras och eventuella avvikelser noteras.
STICKPROVSREVISIONER utförs utöver ordinarie revisionstillfälle
på 10 % av de företag som inte får revision på plats innevarande år.
Certifieringsorganet fördelar stickprovsrevisionerna både enligt
riskbedömning och slumpmässigt.
EXTRAREVISIONER kan genomföras om Certifieringsorganet har
anledning att misstänka att kraven för certifiering inte uppfylls.
Dessa revisioner kan vara oanmälda.

RESULTAT AV REVISIONEN

UTTRÄDE
Utträde ur systemet sker på egen begäran till Certifieringsorganet.
Tjänster, råvaror eller produkter som produceras efter datum för
utträde är inte certifierade.

KOMPETENTA REVISORER
Certifieringsorganen har revisionsledare som leder revisionsarbetet och revisorer som genomför revisioner hos företagen. Det
finns detaljerade kompetenskrav för revisorerna som ska ha både
teoretisk och praktisk kunskap om den verksamhet de reviderar.
För att bedömningarna ska bli så lika som möjligt mellan olika revisorer och certifieringsorgan genomförs regelbundet kalibreringar.

SEKRETESS
Certifierade företag presenteras på sigill.se i de fall företaget gett
sitt samtycke. Certifieringsorganen är skyldiga att lämna ut uppgifter om att ett företag är certifierat. Däremot måste information
om verksamheten hos certifierade företag behandlas konfidentiellt.
Swedac, som är den myndighet som övervakar Certifieringsorganens arbete, får också tillgång till uppgifter om certifierade företag.
Sekretess gäller även för Swedac.

ÖVERFLYTTNING AV ANSVARET FÖR CERTIFIERING

Efter revisionen på plats skriver revisorn ett revisionsprotokoll
med eventuella avvikelser tillsammans med uppgift om vad som
ska åtgärdas. Både företaget och revisorn ska godkänna protokollet. Därefter ska avvikelserna åtgärdas inom 28 dagar (3 månader
vid inträdesrevision).

Överflyttning och erkännande av befintliga certifikat innebär överflyttning av ansvaret för certifieringen från ett certifieringsorgan
till ett annat. Certifieringsorganen hanterar överflyttningen och
meddelar det certifierade företaget en tidplan för processen.

GODKÄND REVISION

Sigill Kvalitetssystem AB meddelar när nya regler eller förändringar i IP Allmänna Villkor kommer publiceras och börja gälla,
antingen på sigill.se eller genom utskick.

För att revisionen ska bli godkänd ska alla avvikelser vara åtgärdade. I vissa specialfall kan Certifieringsorganet godkänna en revision
trots att det finns avvikelser kvar. Då krävs en godkänd åtgärdsplan
som tydligt beskriver hur det ska gå till och någon form av bevis på
att det kommer att ske.

EJ GODKÄND REVISION
Om avvikelserna inte åtgärdats i tid kan certifieringsorganet
besluta om att stänga av företaget tills åtgärderna är genomförda.
Avstängning kan gälla hela företaget eller en del av verksamheten. Om avvikelserna ändå inte åtgärdas riskerar företaget att bli
uteslutet.
Uteslutning kan också ske vid upprepad avvikelse på en kritisk
punkt eller om avvikelsen är så allvarlig att den riskerar att
allvarligt skada IP-standardens trovärdighet. Vid avstängning
och uteslutning får företaget inte uppge eller beteckna tjänster,
produkter samt råvaror som certifierade. Det gäller råvaror och
produkter som producerats före och under tiden för avstängning
eller uteslutning.

UTGÅVA AV NYA REGLER

DEFINITIONER
Arbetskraft:
-Egna anställda.
-Inhyrd arbetskraft inkl. egenföretagare och entreprenörer med en
avtalad uppdragstid på minst en vecka under en sammanhållen tid.
-Familjemedlemmar som är anställda i företaget.
Familjemedlem: Maka/make/sambo samt släktning i rätt uppstigande
och nedstigande led. Avlägsnare släktningar inkl. fosterbarn och
myndling (omyndig person som är underställd förmyndare) som lever
gemensamt med arbetsgivaren eller tillhör arbetsgivarens hushåll.
Kärnverksamhet: Ska vara en väsentlig och betydande del av företagets affärsverksamhet och typiska för produktionen/verksamheten.
Entreprenör: Betecknar en person eller ett företag som utför
arbetsuppgifter inom ett avgränsat kompetensområde.
Arbetsställe: Ett avgränsat område där företag för sin verksamhet
bedriver arbete. Ett företag kan ha flera arbetsställen.
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