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Ny standard fr.o.m 2013 01 01

Nu kommer den nya standarden där den förenklats avseende på att det inte är samma krav 
på dokumentation som tidigare. Detta för att möta ISO-standarderna. Vi har dessutom valt 
att banta ner antalet reviderbara kapitel från 9 till 7 vilket också gör att standarden blir mer 
lättöverskådlig. Kapitel 3 har också förändrats och förenklats för företag med egen 
konstruktion/systemutveckling. Standarden kommer att finnas på vår hemsida per den 
1januari 2013.

Vi står bakom
FR2000 Forum

Övergångsregler i samband med att utgåva 2013-01-01 ges ut

Som ni ser nedan kommer de så kallade branschanpassningarna försvinna och ersättas av 
resp. branschs tilläggskrav. 
Alla branscher kommer då inte att få några tilläggskrav vilket gör att det inte blir lika 
spretigt ut mot respektive företags kund.

• Basversionen av FR2000 Verksamhetsledning är den standard som kommer att gälla 
generellt för alla branscher.
• Organisationer som blivit certifierade före den 2013 01 01 skall senast 2014 01 01 
uppfylla kraven i denna utgåva av FR2000.
• För organisationer som inte certifierats före den 2013 01 01 gäller denna utgåva med 
omedelbar verkan.
• Samtliga nu gällande branschanpassningar utgår generellt per den 1 januari 2013.
• Önskar en bransch ha tilläggskrav ska detta ansökas hos Rådet och minst en representant 
från branschen ska närvara vid rådsmötet. Motiv till att ta fram specifika tilläggskrav kan 
ex.vis vara auktorisationskrav, tvingande krav inom branschen.
• När en ansökan inkommit till Rådet behandlas den med en representant från aktuell 
bransch och Rådet beslutar om avslag eller tillstyrkande av att branschen får utarbeta 
tilläggskrav.
• När branschen fått ett godkännande kan den därefter utarbeta tilläggskraven som därefter 
godkänns av Rådet.
• Godkända tilläggskrav ska finnas tillgängliga på FR2000 hemsida.
• Tilläggskraven får inte medföra någon reducering av baskraven.
• Som övergångstid från beslut om tilläggskrav gäller 12 månader.
• Nuvarande tolkningsregler utgår i och med att den nya standarden träder i kraft.
• Nya tolkningsregler tas fram vid behov efter det att den nya standarden trätt i kraft och 
använts under 12 månader.
• Nya tolkningsregler beslutas och tas fram av Rådet. 

http://www.tolkserviceradet.se/
http://www.elon.se/
http://www.plr.se/
http://www.sms-service.se/
http://www.s3f.org/
http://www.maleri.se/
http://www.str.se/


De rådgivare som funnits angivna på vår 
hemsida har erbjudits ett franchiseavtal 
som konsulter

Detta är en satsning för att öka 
marknadsföringen mot marknaden. 
Årsstämman antog en marknadsplan som 
skulle ha sjösatts under våren men som är 
skjuten till nyåret. 
I marknadsplanen som antogs har vi inom 
MVR skapat en resurs som ska sälja 
uppdrag till 50%.
Vi håller dessutom på att anställa en 
person på 80% som kommer att bland 
annat arbeta med offerter, skapa möjlighet 
att förverkliga marknadsplanen.

FR2000 har flyttat till Kalmar

Från och med årsskiftet finns kansliet i Kalmar, närmare bestämt på

Södra Malmgatan 7 
392 34 Kalmar
Telefon 070-690 44 65

http://www.gbf.se/
http://www.skorstensfejare.se/
http://www.staf.se/dynamic/start.asp
http://www.mvr.se/
http://www.tmf.se/
http://www.slrlassmeder.se/


FR2000 får en modernare hemsida 
– och bara en

Vi har fått mycket kritik för att vi inte 
moderniserat och uppdaterat vår hemsida. 

Nu är det på gång. 
Vi kommer att slå ihop sidorna 
www.fr2000.se och 
www.fr2000forum.se till en så att det blir 
mer överskådligt.

http://www.fr2000forum.se/
http://www.fr2000.se/


Certifierade företag 2012 

Följande företag är certifierade under 2012:

2012-12-13 – Ingemar Bengtssons Städ AB, Nybro
2012-12-12 – Holje Energiservice AB, Karlshamn
2012-12-10 – KIFAB Pappersgrossisten i Kungsbacka AB, Kungsbacka
2012-12-07 – Torps Laserteknik AB, Torpshammar
2012-12-06 – Jowic Elteknik AB, Sundsvall
2012-11-29 – Vestbo Emballage AB, Gnosjö
2012-11-22 – Järfälla Automatic AB, Järfälla
2012-11-19 – Pappersgrossisten i Jönköping AB, Jönköping
2012-11-13 – Östermalms Papper och Kontor AB, Finspång
2012-11-12 – JL Nybergs Mekaniska AB, Matfors
2012-10-30 – Tumba Dental AB, Tumba
2012-10-24 – Ofelia Vård AB, Göteborg, Borlänge
2012-10-22 – Henry Henrikssons Måleri AB, Motala
2012-10-22 – MSB Center AB, Märsta
2012-09-19 – Kullbergs Kontorsvaror AB, Nyköping
2012-09-19 – K-Service J & I Bolin AB, Sölvesborg
2012-09-19 – Pappersgrossisten i Sundsvall AB, Sundsvall
2012-09-13 – Hydroforming Design Light AB, Vansbro
2012-09-05 – Svexo Pappersmarknad AB, Bromma
2012-09-01 – Kontorsleverantören i Halland AB, Falkenberg
2012-08-24 – Osby Sotarn AB, Osby
2012-08-24 – Kristianstad Sotnings AB, Kristianstad
2012-08-24 – AB Unique Dental i Ystad, Ystad
2012-08-10 – Form 2 Office i Varberg AB, Varberg
2012-06-25 – MP Glasmästeri, Göteborg
2012-06-18 – Bolest i Varberg AB, Varberg

-----------------------------------

2012-03-13 – Dahlbergs Bilskola AB, Stockholm
2012-03-08 – Idromed AB, Skellefteå
2012-03-06 – Lingua Communication Nordic AB, Nacka
2012-03-06 – Måleriföretagarna Sverige AB, Hägersten
2012-03-06 – NioFem Grossister i Samverkan Sverige ek. för., Kungsbacka
2012-02-14 – Karlskrona Låsservice AB, Karlskrona
2012-02-13 – Dental Forum i Jönköping AB, Jönköping
2011-12-29 – Join Tech Medical AB, Kalmar



Fortsätt sprida budskapet!

För att vi ska kunna sprida kännedomen om FR2000 behöver vi alla vara med!
Tänk på att det finns materiel som ni kostnadsfritt kan beställa från kansliet. Allt ifrån 
offertmappar till klisterdekaler till era bilar.
Vi sprider kunskapen på olika sätt genom att bearbeta större organisationer och kommuner 
men vi tar gärna emot tips på aktörer som du anser att vi ska bearbeta.

Du är vår bästa reklampelare!
Men Du är kanske den allra viktigaste ambassadören, Du som vet hur systemet fungerar i 
företaget, vilka fördelar det har och hur det förenklar arbetet i vardagen. 
Ingen kan bättre göra reklam för FR2000 än Du. 
Så hjälp oss upplysa alla andra, de som fortfarande har den goda erfarenheten att förstå 
FR2000 framför sig.

FR2000 kansli i Kalmar!

Postadress:
FR2000 
Södra Malmgatan 7
392 34 KALMAR

Telefon: 070-690 44 65
E-post: info@fr2000.se

mailto:info@fr2000.se

