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På SOI-dagarna 

FR2000 deltog även i år på SOI-dagarna 
som hölls i Umeå den 24-26 mars. SOI – 
Sveriges Offentliga Inköpare, är en all-
männyttig och ideell  förening som bilda-
des i november 1979 med medlem-
mar verksamma inom området offentlig 
upphandling.  

I år deltog ca 500 personer på SOI-
dagarna och vi fick inledningsvis presen-
tera FR2000 för samtliga deltagare och 
hälsa dom välkomna till vår monter. Vår 
monter var välbesökt och intresset var 
stort för att få mer information om 
FR2000. 

 

 

 

Under SOI dagarna hade vi en tävling i 
vår monter, där man kunde vinna en surf-
platta. 

En av de lyckliga vinnarna var Maria 
Blomberg, Västerås stad. 

Inbjudan! 

 

Utbildning för interna revisorer av 
FR2000 Verksamhetsledning 
Genomförs den 23-24 september.   

Se www.fr2000.se/utbildning 

Plats: Quality Airport Hotel Arlanda-

stad. 

Välkommen och boka före den 29 au-

gusti 2014. (Fåtal platser kvar!) 

Kursansvariga: Christer Sandin 
Tel. 070-528 36 57 och 
Torbjörn Johansson  
Tel. 070-566 18 11 
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Tolkförmedlingar kvali-
tetssäkrar verksamhet-
en med FR2000 
 

Flera av Tolkservicerådets förmedlingar 
har nu infört FR2000 verksamhetsled-
ningssystem. FR2000 hjälper tolkför-
medlingarna att kvalitetssäkra verksam-
heten ytterligare. 
Tolkservicerådet (TSR) bildades 1996 för 
att åstadkomma en kvalitetsutveckling, 
bättre effektivitet och ökad rättssäkerhet 
inom tolkförmedlingsverksamheten.  
Organisationen fungerar idag som ett 
samverkansforum för språktolkservice och 
har 20 anslutna förmedlingar. 

          
 
Violeta Trivic, Eslöv, Janni Lohse, Lund, Nina Afram-Arhov, 
Växjö/Kalmar, Khawla Ibrahim, Helsingborg och Madeleine 
Persson, Eslöv har nu färdigställt arbetet med sina verksam-
hetsledningssystem. Eslöv har redan certifierats medan övriga 
inväntar revision och certifikat under våren 2014. 
 

Inom tolkservicerådet finns idag flera för-
medlingar som redan är certifierade enligt 
FR2000. Att andra TSR-förmedlingar nu 
inför FR2000 verksamhetsledningssystem 
ses som mycket positivt. 
   – Verksamhetsledningssystemet 
FR2000 är ett sätt för oss att säkerställa 
god kvalitet samtidigt som vi arbetar med 
ständiga förbättringar, säger Caroline 
Balkstedt, Tolkservicerådets ordförande. 
  – På sikt är förhoppningen är att fler för-
medlingar ska ansluta sig, fortsätter hon. 

Först ut med att få sitt certifikat av de för-
medlingar som nu infört FR2000 verk-
samhetsledning är tolkförmedlingen i 
Eslövs kommun. 
  – I slutet av februari skickade vi in begä-
ran om offert till revision. Vi var förvän-
tansfulla hur revisionen skulle förlöpa, 
även om vi tyckte att vi lyft på alla stenar i 
verksamheten, säger Frida Andersson, 
Avdelningschef på Kommunservice i 
Eslövs kommun. 
   – Revisorn bad om två kompletteringar 
och nu har vi fått vårt certifikat. Det känns 
riktigt bra att ha infört ett ledningssystem i 
verksamheten och certifieringen är värd 
att firas, fortsätter Frida. 

                                            
                                                        Frida Andersson 
 

För att säkerställa att verksamhetsled-
ningssystemet uppfyller branschspecifika 
krav har Tolkservicerådet valt att ansöka 
om att kravstandarden kompletteras med 
ett så kallat tilläggskrav. 
   – Tilläggskravet är ett bra sätt för oss att 
säkerställa att det i verksamhetslednings-
systemen tas hänsyn till sådant som är 
unikt för just vår bransch, säger Caroline 
Balkstedt, ordförande i TSR. 
 
 
Text och foto: Christer Sandin  
Tel. 070-528 36 57 och 
Torbjörn Johansson tel: 070-566 18 11         
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Möte med marknadsråd 

och konsulter. 

Marknadsrådet har möte i Kalmar den 27 
maj på f.m och på e.m samma datum, 
kommer de certifierade  konsulterna att 
träffas. 
 
 
 

Kravstandarden 
 
Ny utgåva 2, 2014-03-07  av kravstandar-
den finns nu på hemsidan, där en not. har 
lagts till kapitel 3 
 
 
 

Ny certifierad FR2000 -
konsult  
 

         
 

           Thomas Åström, Sölvesborg 

 
 
 
 
 

 

Årsstämma 
 
Årsstämma hölls i Stockholm den 18 
mars. 
Styrelsen består nu av följande personer. 
 
Anders Åström, SSR 
Göthe Johansson, Elon 
Stefan Olofsson, MVR 
Thomas Dahlberg, PLR 
Caroline Balkstedt, Tolkservicerådet 
Lotten Svensson, Företagarna 
Mathias Mellgren, Företagarna 
 
 
 

FR2000-kansliet 
önskar dig en trevlig 
Valborg  
 

     
 
 
 
 

Certifierade företag 
 

Följande företag är certifierade sedan förra nyhetsbrevet 
 
Utfärd.dat      Företag                                                                      Cert nr 
2014-02-19    MMBygg Fönsterrenovering , Bandhagen                  876:762                      
2014-02-03    Mörebyggen AB, Torsås                                             862 
2014-02-26    Carlssons Järn och Hushållsmaskiner AB, Växjö       863:104 
2014-03-31    KG Hjelmgrens Plåtslageri AB, Katrineholm               875 

 


