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FR2000 i Almedalen 

 

Våga tänk smått! Vägen till ett småföre-
tagsinriktat miljöarbete. 
Härmed inbjuds du till ett samtal om hur 
småföretagare, politiker och myndigheter 
ser på frågan om Sverige kan gå före inom 
EU för att möjliggöra ett enklare och mer 
småföretagsinriktat miljöarbete? 
 
Beskrivning av evenemanget 
Hur kan det enskilda småföretaget bidra för 
att säkerställa Sveriges mål avseende 
miljö? 
Att företag vill bidra i miljöarbetet står helt 
klart. Tyvärr försvåras möjligheterna genom 
att upphandlande enheter ensidigt ser ISO 
som det enda verktyget för miljöstyrning. 
Finns det alternativ? Kan Sverige gå före 
inom EU för att möjliggöra ett enklare och 
mer småföretagsinriktat miljöarbete? 
 
Medverkande: 
Roger Tiefensee 
Ledamot Miljö-& Jordbruksutskottet, Riks-
dagen (c) 
Krister Örnfjäder 
Ledamot Näringsutskottet, Riksdagen (s) 
Carola Gunnarsson 
Tredje vice ordförande, Sveriges Kommu-
ner & Landsting. 
Björn Bergström 
Enhetschef Konkurrensverket 

Matthias Mellgren 
Företagsgruppsansvarig, Företagarna. 
Lars Svedje 
Sakkunnig, FR2000 
Lennart Ekdahl 
Moderator 
 
 
Tid:           Torsdagen den 3/7 2014  
                  16:00-17:00 
Plats:        Wisby Strand Congress & Event 
                  Donnersgatan 2, Greenroom 
Arrangör:  FR2000 I Sverige Ekonomisk    
                   Förening   
Kontakt:    För mer information 
                  Jan Weinfors, 070-690 44 65 
                  jan.weinfors@fr2000.se 
 
Seminariet avrundas med lättare förtäring, 
dryck samt trevligt mingel. 
 

   Varmt Välkomna! 
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Till dig som är företags-
ledare i ett certifierat fö-
retag! 
Ett certifierat företags ledningssystem ägs 
av företaget och inte av någon utomstå-
ende person eller utomstående företag. 
Framgången och effektiviteten med ett led-
ningssystem fås endast av att företaget 
själv kan ändra i sitt eget system vartefter 
man upptäcker förändringar och förbätt-
ringar i företaget. Det är av yttersta vikt att 
man hittar i sitt eget system och följer detta. 
Våra revisorer möts ibland av att företaget 
inte kan sköta sitt eget system vilket ger ett 
mycket dåligt intryck och föranleder en 
mycket allvarlig avvikelse. I dessa fall finns 
en utomstående person närvarande som 
väl känner till systemet och agerar som fö-
retagets kvalitets- och miljöansvarige. I våra 
Allmänna bestämmelser under pkt. 7.4 Ut-
omstående personer, finns ett krav att vid 
revisionstillfället får organisationen låta ut-
omstående personer närvara som observa-
törer. Dessa utomstående personer får  
inte medverka aktivt i revisionen. 
 
 

Till dig som ska revi-
deras för första gången!   
Bifoga organisationsbeskrivningen enl. bi-
laga i standarden och er miljöutredning när 
du skickar in en förfrågan till FR2000-
kontoret. 
 
Samtliga krav i FR2000 Verksamhetsled-
ning och eventuella tilläggskrav måste vara 
uppfyllda, genomförda och tillämpade i ert 
företag för att en revision ska kunna ge-
nomföras av våra revisorer. 
  

Systemet skall ha varit i drift i minst tre 
månader och internrevision och efterföl-
jande ledningens genomgång där 
resultatet av internrevisionen behand-
lats, skall ha skett före den initiala revis-
ionen. 
                                                                 
               
     
Kansliet håller semesterstängt vecka 28-31 

 
Vi på önskar dig en skön och 

avkopplande semester. 
 

Kerstin, Janne och Lasse 
                               
       

                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          

 

Certifierade företag 
 

Följande företag är certifierade sedan förra nyhetsbrevet 
 
Utfärd.dat      Företag                                                                      Cert nr 
2014-02-19    MMBygg Fönsterrenovering , Bandhagen                  876:762                      
2014-04-16    EXPLICA Entreprenad AB, Göteborg                         867 
2014-04-16    Systemteknik i Lerum AB, Lerum                                871 
2014-04-28    Höga Holmens Måleri AB, Sävsjö                               848-762 
2014-04-30    Dalenbergs El& maskinteknik AB, Kinna                    870 
2014-05-05    Leif Ivar Petterssons EL AB, Tierp                              866 
2014-05-05    Christian Wilners Skorstensfejeri AB, Askim               877 
2014-05-06    Effekt i Varberg AB, Varberg                                       880 
2014-05-16    AB Tingstad Rörinstallation, Hisings Backa                868 
2014-05-29    Ortodont. Tandt. Lab. Folktanv, Gävle                        878 
2014-05-29    Tandtekn. Lab. Folktandv. Gävleborg, Gävle              878:1 
2014-05-30    Mariestads Dental AB, Mariestad                                872 
2014-06-17    Göteborgs Förenade Plåtslageri AB, Göteborg           869 
2014-06-17    Tolkförmedlingen Eslövs Kommun, Eslöv                   881 

 


