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God Jul & Gott Nytt År 2017 
Tack till alla våra kunder och 
partners för att vi tillsammans 
kunnat göra skillnad!  

Året som har gått 
Vi gläds åt att vara delaktiga i allt som händer 
tack vare det ökade intresset och mognaden för 
hållbarhetsfrågor.  
 

NYHET webbutbildning! 
 

 
 

Många av våra kunder arbetar aktivt med vårt 
webbaserade Smart ledningssystem för Miljö, 
Kvalitet och SAM/Arbetsmiljö.  
Våra utbildningsfilmer för kvalitet finns att tillgå 
för på edu.smartledning.se eller länk från 
www.miljokompassen.se/systemlosningar.  
Se den första introduktionsfilmen gratis.  
Där finns även möjligheten att beställa hela 
paketet som distansutbildning: 

- instruktionsfilmer 
- digitala verktyg  
- individuell telefoncoachning  
- revision och certifiering 

Tipsa gärna företag ni tror har nytta av detta ☺  
och håll utkik: 2017 kommer fler 
webbutbildningar!  
 
Nya ISO 9001 och 14001 
 
De internationella standarderna ISO 9001:2015 
och 14001:2015 är nu i drift och vi har en stor 
efterfrågan på utbildningar och GAP-analyser för 
uppgradering till dessa nya certifikat. Även 

internrevisionsutbildningar kopplat till dessa 
nyheter har varit en efterfrågad tjänst under året.  
Andra tjänster vi levererat är bl a 

• intressent- och väsentlighetsanalyser 
• lagförteckningar 
• lagefterlevnadskontroll 
• egenkontrollprogram 
• interna revisioner 
och som alltid i vår tjänsteportfölj 
• affärspositionering 
• hållbar kommunikation & -redovisning 
• ledningssystem & revisioner 
• utbildningar 
• upphandlingsstöd 
• driftstöd ”hyr en miljö/kvalitetschef” 

 

Nya avtal 
 
MK har under året inlett samarbete med  

- ALMI Företagspartner Nord: Norrbotten 
och Västerbotten  

- Företagsutbildarna i 
Hudiksvall/Örnsköldsvik 

och möter därigenom många företag för affärs- 
och hållbarhetsrådgivning. 
 
Svensk Kvalitetsbas 
 

 
 

2016 är året när vi ansluter oss till den, av några 
branschkollegor i Stockholm och Göteborg, 
nybildade föreningen Svensk Kvalitetsbas.  
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Satsningen möjliggör återkommande extern 
granskning av vårt Smart ledningssystem 
kvalitet.  
Detta ger även er som kunder möjlighet att 
ansluta sig till konceptet inklusive 
tredjepartsrevision vart tredje år.  
Se: www.svenskkvalitetsbas.se 

 
Våra konsulter 
 

 
Annalena Sjölund och Andreas Skoglund har 
bistått företag och organisationer med 
affärspositionering, processkartläggningar, 
ledningssystem samt hållbarhets- och 
tillväxtprojekt.  
Susanne Nordgren har haft ansvar för främst 
Smart ledningssystems revisioner, med hjälp av 
Rebecka Wreber.  

Bertil Berg har stöttat företag genom driftsavtal 
och GAP-analyser.  
Vi har därtill breddat vår stab genom praktiskt 
samarbete med kollegorna Sivertsson & 
Fredriksson i Östersund. Jättekul tycker vi!  
 

Julgåva 
 
En hållbar utveckling innebär balans mellan 
ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande.  
Vår julgåva bidrar i år därför till hållbar 
fattigdomsbekämpning. Genom utbildning och 
entreprenörsträning hjälper ”Hand in Hand” 
framförallt kvinnor att starta små företag. Tack 
vare den ökade inkomsten kan de långsiktigt 
förbättra situationen för sig själva och sina 
familjer.  
www.handinhand.nu 
 

 

 
Under år 2016 har vi utfört uppdrag tillsammans med 
 
ALMI Företagspartner Mitt AB 
ALMI Företagspartner Nord AB 
Berners Tunga Fordon AB 
Bohlins Slamsugning AB 
Byggnads AB Lennart Eriksson 
Dynäs Måleri AB 
Emhart Glass Sweden AB 
Energilotsen AB 
Frosting Kommunikationsbyrå AB 
Företagsutbildarna 
HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB 

 
Härnösands Plastindustri AB 
Idag Designstudio 
Lastvagnsservice i Härnösand AB 
Lunde Hamn & Marin AB 
Recyctec AB 
Saferoad Birsta AB 
SCIM Display AB 
Södra Århults Torv AB 
Timrå Elmontage AB 
Ådalens – Smart Val för bilägare 
12&12 Behandlingshem AB 

 
och självklart alla trogna Smart ledningssystems företag! Se: www.certifiering.nu 

 
STORT TACK TILL ER ALLA

 


