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Allmänna bestämmelser
Vid Rådsmötet den 18 februari 2010 beslöts att komplettera de allmänna bestämmelserna
med en punkt om giltighetsområde på certifikatet. Idag är det alldeles för yvigt och kan
misstolkas av kunderna. Det här är ett arbete som respektive branschorganisation och
revisorer måste arbeta med vid såväl initialrevisioner som omrevisioner. Jag ber samtliga
läsa igenom de nya Allmänna bestämmelserna som beräknas utkomma den 15 mars 2010.
Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete kan bli bättre
Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) beskriver hur man på ett bra
sätt arbetar för att skapa goda och fungerande rutiner som utvecklar arbetsplatsen.
Lagkrav på årlig uppföljning
11 § Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras.
Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i
verksamheten. (OBS! FR2000 kräver detta redan från en arbetstagare)
Bra genomförande av den årliga uppföljningen leder till utveckling av företaget.
Exempel på framgångsfaktorerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är
• Enkla och bra rutiner som alla i företaget känner till och tillämpar.
• Medarbetarnas känsla för delaktighet och samverkan i arbetsplatsens utveckling.
• Praktiska instruktioner om hur man arbetar säkert.
• Uppföljning av effekten av beslutade åtgärder.
REACH för små och medelstora företag
Sedan några år tillbaka gäller samma kemikalielag – REACH – inom hela EU.
Alla företag som yrkesmässigt tillverkar, importerar, säljer, köper, distribuerar eller
använder kemikalier berörs av denna lagstiftning.
Med kemikalier menas kemiska ämnen eller blandningar av kemiska ämnen. Detta kan vara
målarfärg, olika lösningsmedel, sprayer, smörjoljor, etc.
Kemiska ämnen ska vara registrerade.
Säkerhetsdatablad som alla företag ska känna till innehåller viktig information om hur
kemikalier ska hanteras och hur man ska göra i samband med olyckor och incidenter.
Frågor om REACH kan besvaras av ert branschförbund eller kemikalieinspektionen.
(www.kemi.se)
Certifikatbeställning FR2000
SFK Certifiering AB tillhandahåller ett certifikat i A4 format med samtliga standarder på
svenska samt i pdf.
Ytterligare original certifikat kan beställas, både på svenska och engelska. Kostnaden för
engelska är 600 kr och kostnaden för certifikat A4 format utöver det kostnadsfria är
65 kr/st.
Förslag till översättning till engelska ombesörjs av företaget själv.
Vi skickar ett korrektur på certifikatet för Ert godkännande före tryckning.

Vi står bakom
FR2000 Forum

Vid ändring av certifikat p g a exvis namn-byte, ändrat verksamhetsområde eller liknande
debiteras en avgift på 1 500 kr per certifikat

Ny FR2000 revisor
Ytterligare en revisor har
knutits till FR2000konceptet p.g.a. ökad
efterfrågan samt för att
hålla reskostnaderna på en
lägre nivå. Vi hälsar Martin
Eklund välkommen i
gänget.

Fråga-svarsservice
Den fråga-svarsservice som nya
kunder och konsulter tidigare fått
av Mia Ewertz övertas av Lars
Svedje p.g.a. att Mia slutade hos
oss den 2 december. Hon slutade
på egen begäran.
Lars Svedje
lars.svedje@mvr.se
tel.nr: 08-762 75 05

FR2000 kansli i Stockholm har flyttat!
Från och med den 1 februari 2010 finns vårt kansli på
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