
Det mesta är väl sagt om Covid-19 situationen 
vid det här laget så vi ska inte prata vidare om 
detta utan hoppas bara att vi snart kan återgå 

till att resa och träffas som vi gjort förut. 

Som vi sagt tidigare så är det trots detta ett fortsatt 
stort intresse för FR2000. Under 2020 var det ex-

empelvis 40 stycken företag som certifierades vilket 
är fler än på länge. 

Vi hoppas att den positiva trenden håller i sig och 
att ni alla kan hjälpa till att berätta för bekanta och 
kollegor inom er bransch att FR2000 är ett bra alter-
nativ att välja.

FR2000
Nyhetsbrev 2021-03    

Två utbildningstillfällen i intern revision enligt 
FR2000 är planerade att genomföras i till hösten 
i Göteborg och Stockholm.

På utbildningen får man en genomgång av kraven 
i FR2000, revisionsteknik med praktiska övningar 
samt exempel från genomförda revisioner. 

Utbildningen anordnas av KMA Center AB, inbju-
dan kommer i separat utskick.

• Göteborg 2021-09-08 – 09 

• Stockholm 2021-09-15 – 16

Utbildning intern revision

Kommande revisioner

När det är dags för ert företag att få revision så 
kommer ni att få information från det certifierings-
bolag om hur revisionen kommer att genomföras, på 
plats eller på distans. 

Har ni frågor eller funderingar eller att ni har svårt 
att hinna med på grund av situationen med Covid-19 
så får ni gärna kontakta oss så kommer vi försöka 
hitta ett sätt att guida er igenom detta. 
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FR2000 är en standard för verksamhetsledning anpassat för små och medelstora företag. Standarden 
integrerar krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning. www.fr2000.se

Har ni frågor eller funderingar gällande FR2000 och 
ledningssystem så tveka inte att kontakta oss, vi 
finns vi tillgängliga för er. Kontaktuppgifter finns 
på FR2000 webbplats. 

Martin & Andreas

Välkommen med dina frågor!

Uppdaterad hemsida!

Vi har uppdaterat FR2000 hemsida 
med en mer logisk struktur och ett  
tydligare innehåll. 

Gå gärna in och kolla på www.fr2000.se

Gå gärna in och gilla oss på Facebook. Här får 
du lite information om certifierade företag, tips 
på intressanta artiklar m.m.

 
www.facebook.com/FR2000certifiering/ Gilla oss gärna på Facebook

Vi gratulerar följande företag!

• JSM Johanssons Svets & Mekaniska AB

• Byggportalen i Göteborg AB

• Magnus Thor AB

• Nordisk Ytbehandling Entreprenad AB

• eBite AB

• Angeno Business Solutions AB

• Brion Teknik Fyrbodal AB

• Kyl & Industriteknik i Väst AB

• Almia AB

Certifierade företag 2021 
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