God Jul & Gott Nytt År 2018
Tack till alla våra kunder och
partners för att vi tillsammans
kunnat göra skillnad!

Det är fantastiskt givande att se hur ett
medvetet arbete med hållbarhet och affärer
verkligen ger lönsamhet och andra positiva
resultat hos många av våra kunder.
Kundnöjdheten ökar och medarbetarnas
engagemang bidrar till förbättringar i stort och
smått. Roligare och enklare helt enkelt!

avtal med Migrationsverket, gällande
arbetstillstånd.
Det innebär att våra kunder kan ansöka om att
bli undercertifierade för att påskynda
handläggningstiden för arbetstillstånd vid
rekrytering från länder utanför EU.
Mer info kommer, men hör av dig om du redan
nu har funderingar kring detta.

Julgåva

Smart ledningssystem

Årets julgåva går till SOS Barnbyar i arbetet med
långsiktiga insatser för att fler barn ska få en
trygg uppväxt med en vuxen som tjatar, kramar
och alltid finns där. Det är dagens barn som ska
leda och påverka vårt samhälle imorgon. Vi
behöver dem i framtiden, och de behöver oss
idag.

Många av våra kunder arbetar aktivt med vårt
webbaserade Smart ledningssystem för Miljö,
Kvalitet och SAM/Arbetsmiljö.
www.miljokompassen.se/systemlosningar

Året som har gått

Dessutom har vi som vanligt
klimatkompenserat våra egna tjänsteresor
genom Tricorona Gold Standard samt
sponsrat lokala evenemang och satsningar
såsom
• Hitta Härnösand,
• BIK Skidors vintertävling och
• Momentas trafiksäkerhetsprodukter till
barn: Flexbert
Juryarbetet vid mässan Ung Företagsamhet är
också ett viktigt evenemang där vi gärna lägger
vår tid och engagemang för morgondagens
hållbara entreprenörer.

NYHET - Certifierad arbetsgivare
Kompetensförsörjning är en kritisk utmaning för
många mindre och medelstora företag, inte
minst i Norra Sverige. Vi har under året ingått

som nu genomgått en total uppfräschning av
miljöledningsmodulen
med flera nya möjligheter
att följa miljöeffekten av
genomförda åtgärder.
Våra utbildningsfilmer för kvalitet kompletterar
traditionella utbildningar. edu.smartledning.se
Hör av dig om du vill veta mer!

ISO 9001, 14001 och 18001
De internationella standarderna ISO 9001:2015
kvalitet och 14001:2015 miljö har nu fått
sällskap av nya ISO 18001:2018 för arbetsmiljö.
Vi har under året genomfört flertalet ISO projekt
från Kiruna i norr till Markaryd i söder.
Andra tjänster vi levererat är bl a
• intressentanalyser
• lagförteckningar
• lagefterlevnadskontroll
• egenkontrollprogram
• interna revisioner
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och som alltid i vår tjänsteportfölj:
•
•
•
•
•
•

affärspositionering
hållbar kommunikation & -redovisning
ledningssystem &
revisioner
utbildningar
upphandlingsstöd
driftstöd ”hyr en
miljö/kvalitetschef”

Partnersavtal
MK har under året haft ett nära samarbete med
- ALMI Företagspartner Nord: Norrbotten
och Västerbotten
- ALMI Gävle Dala
- ALMI Uppsala
- ALMI Mitt Västernorrland och Jämtland
- Företagsutbildarna i
Hudiksvall/Örnsköldsvik
- Smart Ekofrisör Ekonomisk förening
- Timbanken, Region Jämtland
Härjedalen
och möter därigenom många företag för affärsoch hållbarhetsrådgivning samt utbildning.

Svensk
Kvalitetsbas
Smart ledningssystem är en godkänd metod
gentemot svensk kvalitetsbas standard. Vi har
för närvarande två godkända kvalitetsrevisorer;
Andreas Skoglund och Annalena Sjölund.
Detta ger er som kunder möjlighet att ansluta er
till konceptet inklusive tredjepartsrevision vart
tredje år. Se: www.svenskkvalitetsbas.se

Miljökompassen 2018
Annalena Sjölund och Andreas
Skoglund har bistått företag och
organisationer med
affärspositionering,
processkartläggningar,
ledningssystem, utbildningar samt
hållbarhets- och tillväxtprojekt.
Susanne Nordgren har haft ansvar för främst
Smart ledningssystems revisioner och är alltjämt
vår guru i arbetsmiljöfrågor.

År 2018 har vi utfört uppdrag tillsammans med
ALMI Företagspartner Mitt AB
ALMI Företagspartner Nord AB
BizMaker/Åkroken Science Park
Bohlins Slamsugning AB
Byggnads AB Lennart Eriksson
Dynäs Måleri AB
EAB Norrland AB
Elpress AB
Energilotsen AB
HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB
Larsec Säkerhetsinstallationer AB
Lastvagnsservice i Härnösand AB
Mittuniversitetet
Norrlands Miljövård AB

Nylands Städ & Tvätt AB
Orefields Raise Boring AB
Protan AB
Region Jämtland/Härjedalen
Saferoad Birsta AB
Sebnor Recycling AB
STORT i Sundsvall AB
Södra Århults Torv AB
Teknikutbildarna i Norden AB
Timrå Elmontage AB
Vårsta Diakonigård
Ådalens Bildemontering AB
12&12 Behandlingshem AB

och självklart alla trogna Smart ledningssystems företag som genomför årliga revisioner:
Bergvärme, Bekab, FEKA, Fjällflygarna, Frekab, Frosting kommunikationsbyrå, Gisslins Måleri, Industrimiljö, Jitab,
Labservice, Lindéns skyltar, Lundins El, Mickes Måleri, NECON, Nynäs Tak Entreprenad Norrland resp Stockholm,
TIRAB m fl

Se alla certifieringar på: www.certifiering.nu
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