NYHETSBREV #2/2018

FR2000, certifieringen som ger dig
fler och bättre affärer
FR2000
En heltäckande certifiering ger dig tillgång till fler kunder. Ett certifikat talar om för kunden
att du driver ett företag med ordning och reda. Och i upphandlingar är det oftast ett krav
för att du ens ska få lämna en offert.
FR2000 är ett enkelt och rejält sätt att ge ditt företag en fullvärdig certifiering. Men det
allra viktigaste är att du och dina medarbetare kommer att få mer gjort samtidigt som ni får
nöjdare kunder. Välkommen att bekanta dig med FR2000.

SOI Dagarna
16- 18 april 2018 ställde FR2000 ek för. i vanlig ordning ut vid Sveriges offentliga
Inköpares (SOI) årskonferens i Jönköping.
Det var trevliga och givande dagar, där vi visade
upp och informerade landets offentliga inköpare
och upphandlare om att FR2000 är en bra och
komplett standard att ställa krav emot vid
upphandling av produkter och tjänster.
FR2000 representerades av Jeanette Eriksson och
Christoffer Ewers
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FR2000 ek För godkänd för granskning av Godkänd Bilverkstad
I april nåddes FR2000 ekonomisk förening av klartecken och godkännande från
organisationerna (MRF & SFVF) som står bakom nya granskningstjänsten ”Godkänd
Bilverkstad”.
Det innebär att verkstäder som byggt sitt ledningssystem enligt FR2000-standarden och
som även vill ansluta till Godkänd Bilverkstad, inte behöver anlita revisorer från ytterligare
en oberoende part. Sedan våren 2018 kan samtliga FR2000-revisorer (knutna till
certifieringsorganet Qvalify AB) även utföra årlig kontroll (revision) enligt Godkänd
Bilverkstad. Det innebär möjlighet till mindre administration och samordningsvinster.
Med landets flera tusen bilverkstäder ger detta FR2000 potential, en förstärkt möjlighet att
växa och nå ytterligare erkännande på marknaden.

Kort om Godkänd Bilverkstad:
Godkänd Bilverkstad (GBV) har
Motorbranschens Riksförbund (MRF)
och Sveriges Fordonsverkstäders
Förening (SFVF) sammanställt för att
säkerställa kvalitet och
fackmässighet för bilverkstäder.
Överenskommelsen har tagits fram i
samråd med Konsumentverket
(KoV), och är ett hjälpmedel för att
utföra fackmässiga servicearbeten och reparationer på person- och transportbilar upp till
3,5 ton samt personbilar klass II (husbilar) upp till 5 ton. Grundförutsättningen är att
företaget/verkstaden följer gällande lagstiftning samt branschöverenskommelsen
Verkstadens Reparationsvillkor. Målet är att erhålla en hög anslutningsgrad och Godkänd
Bilverkstad är frivillig och öppen för alla bilverkstäder. Enligt MRF:s och SFVF:s
medlemsförbindelser ska de medlemmar som har bilverkstad i företaget vara ansluten till
GBV eller ett likvärdigt kvalitetssystem. Läs mer om Godkänd Bilverkstad (länk till
godkandbilverkstad.se)
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Årsstämman 2018
24 april 2018 hölls föreningsstämma hos Företagarna där förutom ordinarie möte ägde
rum, så presenterade Qvalify som ett av de behöriga certifieringsorganen utfall av 2017.
Samlat kan sägas att certifiering enligt FR2000 växer bland företag och organisationer och
att många aktiviteter och events har genomförts under föregående år för att nå ytterligare
igenkännande och erkännande på marknaden.
Under förmiddagen presenterades också senaste nytt kring systemplattformen Qvintus av
skaparna PEEKAB. Från medlemmarnas sida var upplevelsen samlat klart positiv. Det finns
i dagsläget en del områden kvar att utveckla innan ledningssystemstödet är redo att fullt
ut nå marknaden.
Vid årsstämman invaldes två suppleanter till styrelsen som representerar konsultsidan
vilket varit ett krav från deras sida under många år.
Två nya regelverk stadfästes också, det ena avser Rådet och det andra Kalibrering
revisorer. Rådet kommer fortsättningsvis vara den sammankallande och styrande
funktionen över kalibreringsmötena.
Rådet fick en något ändrat utseende där respektive ledamot nu är röstberättigade fullt ut.
Det nya är att konsultsidan även här har fått representation samt att styrelsen satt in en
representant.
Rådet för FR2000
Ledamot
Per-Olof Winberg, opartisk

Ordförande omval

Opartisk

Mikael Lif, Region Gävleborg

Ledamot

omval

Miljö

Hans Andersson, SVBF

Ledamot

omval

Brand

Linda Eskilsson, Nytäppet AB

Ledamot

omval

Revisor

Carina Björsell, Qvalify AB

Ledamot

omval

Teknik

Douglas Wallding, Nordcert AB

Ledamot

omval

Stålbyggnad

Hans Bergström, SBSC

Ledamot

nyval

Säkerhet

Lennart Smedjevik, LESK Konsult

Ledamot

nyval

Konsult

Lars Svedje, LSCAB

Ledamot

nyval

Styrelsens representant
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Nya begrepp som är bra att känna till
I samband med att den nya utgåvan tagits fram
har Rådet för FR2000 beslutat om förändrade
begrepp som kan vara bra att känna till.
Det är egentligen tre begrepp som har förändrats:
- Initialrevision heter numer Certifieringsrevision
- Tillämpningsrevision heter numer Uppföljande
revision
- Omrevision heter numer Förnyelserevision.
Viktigt att veta är det bara är själva ordet som har förändrats. Med andra ord inte själva
innebörden av begreppen.

QVINTUS – ett digitalt system för FR2000
Under sommaren har den digitala lösningen för ledningssystem – Qvintus – färdigställts
och pilottester genomförs hos riktiga företag. Syftet med Qvintus är att erbjuda företag
ett modernt digitalt stöd i sitt arbete med FR2000 samt att samla all information som har
med ledningssystem att göra på ett och samma ställe. Qvintus kommer efter semestern
att erbjudas till alla företag som arbetar med FR2000, vi håller er uppdaterade!

Äntligen har vi funnit ett digitalt system som möjliggör
att du som användare kan skriva alla dina rapporter,
avvikelser, protokoll etc. digitalt. Du kan även beskriva
dina processer digitalt och respektive process är klickbar
vilket gör att du kommer direkt till den rutin och
blankett som är aktuell. Vi tror att detta kommer att bli
ytterligare ett steg som gör att du som användare får
det enklare i din vardag.
Du kan använda dina egna blanketter alternativt använda de som finns med som tillbehör
i systemet. Vi har valt att även lägga in ett exempelföretag där du kan se vad du behöver
göra för att uppfylla kraven i FR2000. Men vad som är viktigt i detta sammanhang är att
du inte använder exempelföretaget rakt av utan rutinerna ska spegla ditt eget företag.
Du kan även länka ditt affärssystem, projektstyrningssystem eller vad du använder idag.
Detta betyder att du inte behöver göra allt i Qvintus vilket underlättar ett införande av
verksamhetsledningssystemet FR2000.
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FR2000 – Filmer
Under hösten har vi arbetat med att ta fram filmer som beskriver FR2000 på ett bra sätt.
Dessa är nu klara och ligger uppe på vår hemsida vilket ni gärna får länka till. Det finns
många bra användningsområden för dessa som vi ser det. Varför inte lägga upp dem på
er hemsida där ni också kan beskriva ert eget ledningssystem och att ni är certifierade
enligt FR2000. Skicka med länken i anbud?! Hur som helst får ni gärna gå in och titta.

Klicka här för: FR2000 på 1 minut

Klicka här för: Revisorn om fördelarna

Uppgradering enligt nya FR2000-2017
Som ni säkert redan känner till så har det under våren 2017 utkommit en ny utgåva av
FR2000.
Övergång till FR2000:2017 kan genomföras i samband med uppföljande revision eller vid
förnyelserevision. Genomförs övergången vid en uppföljande revision tillämpas omfattning
som vid en förnyelserevision.
För att alla ska hinna genomföra uppgraderingen är det av rådet för FR2000
beslutat att revisioner som genomförs efter den 1/9 2018 ska ske mot den nya
versionen FR2000:2017.
För att man inte ska stå certifikatslös måste övergångsrevisionen vara genomförd och
stängd senast 2019-02-28 för FR2000:2017. Om så inte är fallet står man certifikatslös.
Vi ber er därför att ge oss ett besked så snart ni avser att genomföra en
uppgraderingsrevision så att vi skall kunna planera för denna revision på bästa sätt.
Givetvis kommer vi att fråga er igen när det närmar sig just er ordinarie revision. Detta
kommer ske via ett mail direkt till er kontaktperson några månader innan revisionen.
Vår ambition är att denna uppgraderingsprocess skall bli så smidig och tydlig som möjligt
för alla parter. Men det är givetvis bra om ni så snart som möjligt börjar se över vad
dessa förändringar betyder för er genom förslagsvis en gap-analys. Denna kan ni
genomföra själva men vi finns redo om ni exempelvis skulle vilja komplettera med en gapanalys från oss. Kontakta oss om intresse finns för detta.
Som vanligt är det bara att höra av sig till någon av oss om det skulle vara något som ni
funderar på.
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Övergångsregler till Nya FR2000:2017
Själva övergången till Nya FR2000:2017 får man göra, enligt det regelverk som tagits fram,
i samband med uppföljande revision eller vid förnyelse revision. Genomförs övergången vid
en uppföljande revision tillämpas omfattning som vid en förnyelse revision.
Företag som blivit certifierade före den 2018-03-01 skall senast 2019-02-28 uppfylla kraven
i denna utgåva av FR2000.
För företag som certifierats efter den 2018-03-01 gäller denna utgåva.
Certifikat enligt FR2000 daterad 2013-01-01 utgåva 2 upphör att gälla 2019-02-28.
För att alla ska hinna genomföra uppgraderingen är det av rådet för FR2000
beslutat att revisioner som genomförs efter den 1/9 2018 ska ske mot den nya
versionen FR2000:2017.
Vår ambition är att denna uppgraderingsprocess skall bli så smidig och tydlig som möjligt
för alla parter. Men det är givetvis bra om ni så snart som möjligt börjar se över vad dessa
förändringar betyder för er genom att identifiera brister/luckor mot den nya utgåvan, en så
kallad GAP-analys. Denna kan ni genomföra själva men vi finns redo om ni exempelvis
skulle vilja komplettera med en analys från oss. Kontakta oss om intresse finns för detta.
Givetvis ska ni även passa på att prata med er revisor under kommande revisioner.
Som vanligt är det bara att höra av sig till någon av oss om det skulle vara något som ni
funderar på.

Nya företag som är certifierade enligt FR2000 under 2018
Nya certifikat FR2000 utfärdade 2018
Gasefuels AB
CVC Cleanvent & Control i Skåne AB
Plåt & Ventföretagen
Hål i Betong i Världen AB
Trollhättans Tolktjänster AB
Göteborgs Glasmästeri & Bilrutor i Berggren AB
A&O Safety AB
K 21 Entreprenad AB
Göteborgs Nordöstra Sotningsdistrikt AB
Hallstahammars Sotningsväsende AB

Ort
Hisings Backa
Kristianstad
Stockholm
Hisings Backa
Trollhättan
Göteborg
Sävedalen
Mölndal
Göteborg
Hallstahammar
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Styrelsen för FR2000 ek. för.
Styrelsen består nu av:
Thomas Dahlberg, Ordförande
Roy P Dahlgren, Ledamot
Lars Anderman, Ledamot
Caroline Balkstedt, Ledamot
Mathias Mellgren, Ledamot
Björn Uppfeldt, Ledamot
Jimmy Sander, Ledamot
Lennart Smedjevik, Suppleant
Andreas Samuelsson, Suppleant
Lars Svedje, Adjungerad

(SLR)
(Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund)
(Tolkservicerådet)
(Företagarna)
(Mekaniska Verkstädernas Riksförbund)
(Elon)
(Konsult)
(Konsult)

Skulle ni ha några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra
av er till Thomas Dahlberg, Ordförande.
(thomas.dahlberg@fr2000.se)
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Korsreferenslista att använda vid granskning av eget system mot FR2000:2017
Översättning mellan FR2000:2017 och FR2000:2013
Version

Version

Egna kommentarer:

FR2000:2017

FR2000:2013

Jämför ert egna system mot de nya kraven och
dokumentera brist.

1

Ledningen

1

1.1

Affärsidé

1.1

1.2

Policy

1.2

1.3

Mål

1.3

1.4

Ledningssystemet och dess
processer

1.7

1.4.1

Dokumenterad information

7.1, 7.2, 7.3

1.5

Hantering av risker och
möjligheter

1.8, NY

1.6

Lagar och andra krav

1.4

1.7

Organisation, ansvar och
befogenheter

1.5

1.8

Kompetens

1.10

1.9

Kommunikation

NY

1.10

Arbetsmiljö

1.12.1

1.11

Miljö

1.12.14

1.12

Brandskydd

1.12.2

1.13

Beredskap och agerande vid
nödläge

1.12.3

1.14

Säkerhet

7.4

1.15

Förbättring

1.9

1.15.
1

Förbättringsarbete

1.9.1

1.15.
2

Avvikelser och korrigerande
åtgärd

1.9.2

1.16

Internrevision

1.11

1.17

Ledningens genomgång

1.6

2

Marknadsföring och
försäljning

2

2.1

Styrning av marknadsföring
och försäljning

2.1

2.2

Förfrågningar och offerter

2.2

2.3

Order och
ordererkännanden

2.3

2.4

Kundtillfredsställelse

2.5
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Version

Version

Egna kommentarer:

FR2000:2017

FR2000:2013

Jämför ert egna system mot de nya kraven och
dokumentera brist.

3

Produktutveckling

3

3.1

Krav på varor och tjänster

3.1

3.2

Styrning av utveckling av
varor och tjänster

3.2

4

Inköp av varor och tjänster

4

4.1

Styrning och kontroll av
inköp

4.1

4.2

Bedömning och värdering av
leverantörer

4.2

4.3

Mottagningskontroll

4.3

4.4

Lagerhantering

4.4

4.5

Kunders egendom

4.5

5

Produktion och leverans

5
5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 5.6, 5.8

6

Arbete på extern plats

6
6.1, 6.2, 6.3, 6.4,
6.5, 6.6
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