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Nyhetsbrev
I Swedacs nyhetsbrev får du ta del av det senaste om myndigheten, ackreditering,
reglerad mätteknik och marknadskontroll.
Vill du läsa om något särskilt? Hör av dig till Swedac.

Seminarium - Är kvalitetslandet Sverige förberett för framtiden?

Just nu befinner sig representanter från Swedac på Kvalitetsmässan i Göteborg för att
diskutera kvalitetslandet Sverige.
Vad kännetecknar svensk kvalitet? Hur behåller och förstärker vi vår position som
kvalitetsnation i en framtid som präglas av digitalisering, innovation, globalisering och
hållbarhet? Diskussion kring dessa och flera andra frågor pågår under Swedacs seminarium. Utöver generaldirektör Peter Strömbäck deltar Lars Sörqvist, vd för Sandholm
Associates och Annika Wallenskog, chefekonom på SKL.

Drönare kan bli säkrare med ackreditering
Drönare blir allt vanligare på marknaden men de riskerar att störa både radioutrustning och flygtrafik. I ett remissvar till förslaget om EU-gemensam drönarreglering lyfter
Swedac upp poängen med ackreditering för att säkra kvaliteten och minska riskerna.
Läs mer...

Swedacs seminarium om produktlagstiftningen
blev en succé
Många nyföretagare som säljer produkter känner inte till produktlagstiftningen –
något som kan leda till stora och onödiga kostnader. Den 9 november var Swedac på
Eget Företag-mässan i Älvsjö för att informera nyföretagare om gällande regler. Vi
har pratat med Swedacs marknadskontrollsamordnare Anna Stattin, som var där och
höll i ett seminarium. Läs mer...

ILAC diskuterar globalt samarbete under
generalförsamlingsmötet
Den 21–30 oktober hade ILAC, den globala samordningsorganisationen för ackreditering av laboratorier och kontrollorgan, kommitémöten samt sitt generalförsamlingsmöte i Vancouver. Under generalförsamlingsmötet diskuterades bland annat globala
förändringar som kräver ändrade synsätt på kvalitetssäkring. Mötet leddes av Merih
Malmqvist Nilsson, Swedacs ställföreträdande generaldirektör och ordförande i ILAC.
Läs mer...

Bra resultat för bensinpumpar
Nu är Swedacs tillsyn över bensinmackarna i Norrbotten klar. Bilister som oroat sig
för att bensinmätaren inte visar rätt, kan nu känna sig lugna. 11 av 14 kommuner får
bra betyg. Av alla pumpar som kontrollerats var det bara två som hade kvarstående
anmärkning – och det var inte för att mätarna visade fel. Läs mer...

Ord från generaldirektören

Har du koll på
produktlagstiftning
och e-handel? @
SwedacMyndighet @
Eget_Foretag reder ut
begreppen.
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Kvalitetsmässan
DATUM: Kvalitetsmässan
PLATS: Svenska Mässan, Göteborg
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