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Nyhetsbrev
I Swedacs nyhetsbrev får du ta del av det senaste om myndigheten, ackreditering,
reglerad mätteknik och marknadskontroll.
I det här numret av Swedacs nyhetsbrev får vi följa med bedömningsledaren Mikael
Calestam på tillsyn, vi reder ut vad den nya definitionen av kilogrammet innebär för
industrin och pratar med Montico som blivit certifierade mot nya standarden för arbetsmiljö.

Kilot omdefinieras – så påverkas industrin
Från och med den 20 maj 2019 kommer kilot, i likhet med övriga grundenheter i SIsystemet, att baseras på en fysikalisk konstant. Läs mer...

Företag certifieras mot nya ledningssystemet
för arbetsmiljö
Ett drygt 40-tal företag i Sverige har blivit certifierade mot det nya ledningssystemet
för arbetsmiljö, ISO 45001. Ett av de första företagen är bemanningsföretaget
Montico i Tranås. Läs mer...

Efter en lång karriär på Swedac – nu går Merih
Malmqvist Nilsson i pension
Efter en lång karriär på Swedac går Merih Malmqvist Nilsson nu i pension. I den här
intervjun berättar hon om sin tid på Swedac, uppdraget som tillförordnad
generaldirektör och sina planer för pensionen. Läs mer...

”I slutänden handlar det om att skapa en rättvis
marknad”
Det är det utåtriktade arbetet, möjligheten att se andra verksamheter och få arbeta för
en rättvis marknad som driver Mikael Calestam. Efter sex år som
bedömningsledare på Swedac stortrivs han fortfarande med sitt arbete. Läs mer...

Swedacskolan

Swedacs tillsyn – steg för steg
Swedacskolan från tidigare Swedac Magasin är tillbaka.
I Swedacskolan lär vi ut om begrepp och processer för kvalitetssäkring. I det här
numret reder vi ut hur en tillsyn går till. Läs mer...

Vill du läsa om något särskilt? Hör av dig till Swedac

Kalendarium
EA (European cooperation for accreditation)
sammanträder
DATUM: 12-14 mars
PLATS: Oslo, Bryssel och Zagreb

Din produkt, ditt ansvar 2019 – seminariet arrangeras
av myndigheterna i Marknadskontrollrådet
DATUM: 24 april
PLATS: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm
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