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Arbetet med ny utgåva
av FR2000 fortskrider
Arbetsgruppen startade sitt arbete med att beskriva ett
ramverk för vad standarden skulle innehålla och ett antal principer för hur standarden skulle byggas. Detta arbete är klart och arbetsgruppen har nu kommit in på
den nya kravstandarden.

Tips från revisorn
I detta avsnitt i nyhetsbrevet kommer vi framöver ge lite
tips på vägen, reda ut vanligt förekommande missförstånd samt ibland tydliggöra vad standardkraven innebär
Så här kommer första:

Uppbyggnaden av den nya standarden kommer att vara
annorlunda på så sätt att först kommer den rena kravtexten att finnas och därefter kommer en hjälpruta som
ger företagen förklaringar till kravtexten. Ambitionen
från arbetsgruppens sida är att bygga denna hjälpruta
enkel och förklarande.
Det som standarden kommer att kräva är att uppbyggnaden av systemet hos ett företag ska vara processinriktat för att företaget lättare ska kunna avsätta resurser
för att förbättra och förändra dem vid behov.
Frågor har redan nu inkommit hur lång tid de redan certifierade företagen får på sig att förändra sitt ledningssystem mot den nya standarden. Arbetsgruppen har tagit
beslutet att uppgraderingen mot den nya standarden
ska vara klar tills den 15 september 2018, vilket i praktiken blir drygt ett och ett halvt år från det att den nya
standarden släpps vid årsskiftet 2016/2017.

Ett vanligt missförstånd är att det egna ledningsystemet
skall följa nummerordningen i FR2000. Detta är absolut
inget krav. Man skall ha en systematik som gör att ledningssystemet är väl anpassat till den egna verksamheten och ingenting annat. Vad passar bäst för den enskilda verksamheten. Det krav som finns är att man
skall uppfylla samtliga delkrav i FR2000 vilket är något
helt annat.
Så rådet från revisorn är att ni bör utvärdera vad som
står i ert ledningssystem. Är det verkligen så här ni arbetar och är ordningsföljden och upplägget på manualen optimal för just er verksamhet. Våga ifrågasätta och
utveckla ert system.

Styrelsemöte
Styrelsemöte genomfördes i Jönköping den 8 Juni.
Under styrelsemötet konstaterades bland annat att varumärkesarbetet fortskrider på ett bra sätt vilket känns
mycket spännande.
Det diskuterades mycket hur vi framöver på bästa sätt
kan bidra till att verksamheter certifierade enligt FR2000
fortsättningsvis utvecklar sina system på bästa tänkbara
sätt.
Det konstaterades också att det händer mycket inom
FR2000 och vi har en mycket spännande höst tillmötes.
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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

Trevlig sommar!
Alla vi som arbetar med FR2000; Revisorer, planerare,
certifkatshantering, styrelse och säljare vill passa på att
tacka för denna första halva av 2016 och önskar er alla
en fantastisk sommar!

Erbjudande:

Påbyggda släp
Många företagare missar att ha rätt försäkringsskydd för
påbyggda släp. Du bör teckna en separat försäkring för
exempelvis din skylift som gäller oavsett vem som drar
släpet. Skyliften kan ibland till viss del omfattas av en
företagsförsäkring, men om du t.ex lånar ut skyliften riskerar du att stå utan försäkringsskydd.
Om du kan förflytta släpet/skyliften medan du exempelvis står i korgen så ska du teckna en trafikförsäkring, då
får du ett bättre skydd om du skulle råka skada en person eller skada någon annans egendom.
För mer information gå in på http://fr2000.sakrast.se

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
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Eller ta kontakt med våra försäkringsrådgivare på
Säkra:
Tel: 060-61 25 30
E-post: stenstaden@sakra.se
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