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Den nya Kravstandarden 
och Övergångsregler. 
 
Kravstandarden finns på hemsidan under 
”Beställ och hämta” 
Övergångsreglerna hittar du under 
 ”Regler” 

 
Citat från Daniel Moius 
på Konkurrensverket: 
 
”Utvärdering av anbud ska ske i två steg, 
en kvalificeringsfas och en utvärderings-
fas. Krav som rör kvalitetssäkringsstan-
darder och miljöledningsstandarder m.m. 
hör till kvalificeringen, och därmed får det 
inte åsättas någon poängsättning för ut-
värderingen av anbudet.” 
”Likvärdiga krav måste godkännas vid 
upphandlingen, men bevisbördan för att 
detta uppfylls ligger på leverantören. Där-
för är det mycket viktigt att alltid bifoga en 
översättningstabell (korsreferenslista häm-
tas från www.fr2000.se) som visar hur ex-
empelvis motsvarande ISO-krav är upp-
fyllt.” 
”Det går att ställa krav på leverantören att 
han kan visa ett intyg om att en viss 
kvalitetssäkringsstandard uppfylls ska 
vara utfärdat av ett oberoende organ certi-
fierade enligt europeisk standard. Vid 
vissa upphandlingar är det motiverat att 
ställa höga krav på leverantören men ge-
nerellt anser Konkurrensverket att det är 
mycket viktigt att inte ställa högre krav än 
vad som är motiverat i den enskilda upp-
handlingen för att möjliggöra att många 
leverantörer kan delta och därmed att 
konkurrens uppnås. Detta är förstås sär-
skilt viktigt för att även de mindre företgen 
ska kunna tävla om offentliga kontrakt.”  

Konsultmöte 
 
Den 28-29 augusti samlas FR2000 
Konsulterna i Kalmar. 
Där konsulterna kommer att informeras 
om bl.a framtida franchiseavtalet. 
 

Styrelsemöte 
 
Den nya styrelsen sammanträdde den 10 
juni i SSRs lokaler. Den stora frågan var 
marknadsplanen och därmed också ge-
nomförandet av franchisesystemet för 
konsulter. Mötet med konsulterna ska ge-
nomföras i augusti för att få accept på sy-
stemet från dem. 
 

Närvarande ledamöter 
 

                       
      Anders  Åström         Lotten Svensson            Stefan Olofsson 

                            
                 Thomas Dahlberg       Mauro Pliscovaz 

 

Göthe Johansson och Ulf Lindén var ej närvarande 

 

 

Arbetsmiljöverket 
 
Vid arbetsmiljöverkets granskning på olika 
håll i landet där företagen haft FR2000 
infört har de varit mycket positiva till sy-
stemet. 

http://www.fr2000.se/
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Kalibreringsmöte med 
revisorerna 
 
Den 12 juni hade FR2000 ett kalibre-
ringsmöte med sina revisorer i Jönköping. 
Det hade då gått ca 5 månader sedan den 
nya standarden utgetts. Den samlade 
kommentaren från revisorerna var att ka-
pitel 1 var det kapitel som krävde en del 
förtydliganden utan att det krävs några 
tolkningsregler. 

 

 I de allmänna bestämmelserna bör 

följande läggas till: 

 

o att det ska finnas en korsre-

ferenslista om inte systemet 

följer gällande standards 

numrering. Detta innebär att 

ett företag ej behöver följa 

numreringen i standarden. 

o att förtydliga vad som gäller 

vid paraplycertifieringen 

 
 
 
Ny ägare i FR2000 i  

Sverige ekonomisk före-
ning 
 
Företagarna har gått med som med-
lem/ägare i den ekonomiska föreningen. 
Vi hälsar dem med glädje välkomna. I och 
med deras medlemskap kommer vi att på 
ett helt annat sätt att nå ut på en bred 
front till flera verksamheter som har behov 
av ett integrerat ledningssystem. 
   

               

                  
         Vi önskar dig en skön sommar 
          och avkopplande semester! 

 
       Kerstin, Janne och Lasse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certifierade företag 
Följande företag är certifierade sedan förra nyhetsbrevet 

 
Utfärd.dat      Företag                                                                      Cert nr 
2013-05-20    Bjelkenfors Bygg AB, Kinna                                        826 
2013-05-15    Blomgren & Eriksson Byggnads AB , Kungsbacka     822 
2013-05-02    Skorstensfejarna, Ludvika                                           825 
2013-04-22    Ingenjörsfirman Myrén & Co AB, Askim                      817 
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