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Tillsammans gör vi 
FR2000 ännu starkare  
 
Nu är det dags för remissomgången inför uppdateringen av 
FR2000 som publiceras den 1 mars 2017.   
 
Förenkla och förbättra  
 
I första hand vill vi ha hjälp med att bli tydliga och enkla sä-
ger P-O Winberg, ordförande i Rådet FR2000.  
 
Kraften i FR2000 kommer från nyttan i de certifierade företa-
gen och vi är angelägna om att hitta allt som kan förenklas 
och förbättras. Vårt mål är förstås att så många som möjligt 
ska få bästa möjliga utbyte av att jobba enligt FR2000. 
 
En fullvärdig certifiering för alla 
  
De områden som utvecklats är i första hand avsnitten om 
ledningsfunktionen, ledningssystemets omfattning samt risk-
hantering. Även styrning och kontroll av olika processer samt 
kommunikation berörs.   
Uppdateringen har gjorts för att säkra följsamhet gentemot:  

- ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet  
- ISO 14001:2015 Ledningssystem för miljö  
- ISO 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarsta-

gande,   
- SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensför-

sörjning  
- OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö  
- AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete  
- AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö  
- SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om 

systematiskt brandskyddsarbete   

FR2000 kommer alltså att i ännu högre grad vara en fullvär-
dig standard för certifiering av ledningssystem.  
 
Ett starkare varumärke  
 
Samtidigt med den nya versionen ger vi hela FR2000 en rejäl 
ansiktslyftning. Ny logotyp, ny grafisk profil och en helt ny 
webbplats kommer att spegla hur enkelt det är för dagens 
och morgondagens företagare att arbeta med ett effektivt 
ledningssystem.  
 
Remisstiden är mellan 2016-12-15 och 2017-01-13. Era 
svar/synpunkter vill vi att ni ska göra till 
lars.svedje@fr2000.se  
 

OBS! Svar/synpunkter måste lämnas per delkrav.   
 
Om ni har några frågor kopplat till denna remiss, går det bra 
att maila in era frågor till lars.svedje@fr2000.se 
 
Tack för din medverkan till att göra FR2000 ännu bättre.  
 
 
Information från Styrelsen FR2000  
Ekonomisk förerining.  
Ny prislista för FR2000 
 
Vid styrelsemötet den 5 dec 2016 beslutades om en mer 
liktydig prislista för FR2000 som börjar gälla den  
1 januari 2017. 
  
Tidigare har det inte funnits någon koppling mellan in-
sats och pris, vilket det nu gör. Det innebär att från den  
1 januari 2017 kostar en halvdag 8.500kr och en heldag 
14.000kr.  
Det är första gången sedan juni 2010 som prislistan har 
setts över av styrelsen.  
  
Prisökningen är för de flesta företag lika med 0 kr, över 
en treårsperiod, medan för vissa bolag medför det en 
viss förändring.  
 
Den nya prislistan finns publicerad på vår hemsida 
fr2000.se 
  
Syftet med denna justering är främst att få en prislista 
som är homogen och då lättare att anpassa till olika ty-
per av företag, speciellt om man har flera siter certifie-
rade.  
Vad avser prisjusteringen som blir så kommer stora de-
lar av den direkt gå till revisorerna som inte haft någon 
justering av sitt arvode på många år.  
  
Styrelsen för FR2000 vill även passa på att önska en rik-
tigt trevlig jul- och nyårshelg.  
 

FR2000 ek.för. flyttade 
sitt kansli den 1 sep-
tember 2016 
 
Kansliet flyttar till Stockholm den 1 september 2016 och 
därmed kommer Thomas Dahlberg att ta över kansli-
verksamheten från Lars Svedje som kommer att bli un-
derkonsult till Qvalify AB för bl.a. FR2000. 
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Kom ihåg att informera 
Qvalify: 
 
Kom ihåg att meddela om ni byter adress, telefonnummer 
och mailadress men även när ni byter kontaktperson.  
 
Detta gör ni lättast på info@qvalify.se alt  
Tel: 036-336 00 50 
 

 
Erbjudande: 
 

 

Nyckelförlust  

Om du tappar bort en huvudnyckel till ett bostadsområde 
kan de vara skönt och ekonomiskt bra att ha en försäkring 
som hjälper dig. Försäkringsbolaget har dock vissa aktsam-
hetskrav tex.   

* Märk aldrig nyckeln med adress eller namn.   

* Nycklar måste förvaras i ett godkänt värdeskåp.   

* Lämna aldrig nycklar i bilen, försäkringen täcker oftast inte 
stöld ur bil  

Det momentet du ska titta på i din försäkringshandling är” 
omhändertagen egendom inkl nyckelförlust”, vissa försäk-
ringsbolag lägger in den i ansvarsförsäkringen. Om du hand-
har kunders nycklar är detta försäkringsskydd ett måste, 
kontakta gärna Säkra för en personlig genomgång av ditt för-
säkringsskydd.   

För mer information gå in på http://fr2000.sakrast.se  

Eller ta kontakt med våra försäkringsrådgivare på Säkra:  

Tel: 060-61 25 30 E-post: stenstaden@sakra.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA FR2000  

FR2000 är en ekonomisk förening med ett nyetablerat kontor i 
Täby.  

Föreningen består av ett antal traditionellt starka branschor-
ganisationer som ELON, Plåt- & Ventföretagen, Almega Flytt-
tjänstföretagen, Glasbranschföreningen, Sveriges Trafiksko-
lors Riksförbund, Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund, Sve-
riges Skorstensfejaremästares Riksförbund, Mekaniska Verk-
städernas Riksförbund, Måleriföretagen i Sverige, Sveriges Lås 
och Säkerhets-leverantörers Riksförbund, Tolkservicerådet, 
Företagarna.  

FR2000 ek för bildades år 2003 då även systemet FR2000 
överfördes från Företagarna. Idag finns det mer än 600 st fö-
retag certifierade mot systemet.  

För ytterligare information kan man gå in på www.fr2000.se 

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och 
Gott Nytt År! 

Certifierade företag 2016 
Följande företag är nycertifierade hittills under 2016 

     
 Företag                                                 Ort                               
 
Invida Vårdservice AB  Falun 
Avent Drift & Innemiljö Nord AB Oskarshamn 
Mörebyggarna AB  Kalmar 
Invent Projekt Sthlm AB  Stockholm 
Ventilationsteknik i Kungsbacka Kungsbacka 
Climacare AB   Kungsbacka 
Eidar Trollhättans Bostadsbolag  Trollhättan 
Sotning & Vent Västerbotten AB Storuman 
Skorstensfejarmäsare Lundqvist Trelleborg 
T Hedgren Energiteknik AB Trollhättan 
BRC Utvecklingspartner AB Ludvika 
Ronneby Sotningsdistrikt AB Ronneby 
Daniel Karlsson Transport AB Örebro 
MästerMåleri i Dalarna AB  Ludvika 
Ett-Måleri i Järfälla AB  Järfälla 
Combi plåt & vent i Åseda AB Åseda 
Säker Vatten AB   Stockholm 
CL-AS Smida & Fastighetsservice Torslanda 
Smart Visitor System AB  Gävle 
Greeks Vitvarubutik AB  Karlskoga 
Östschakt ek för   Kalmar  
Åkesson Bygg i Kalmar AB  Torsås 
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