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Swedac ny aktör i spelbranchen
Den som spelar på nätcasinon ska kunna lita på att spelen är byggda på ett korrekt
sätt och hanteras av ett företag som agerar enligt lagar och regler. Nu har Swedac
ackrediterat det första företaget i Sverige som har rätt att granska spelföretag.
Läs mer...

”Vi ska bli bättre på att lyfta det som fungerar”
Swedacs uppgift är att rätta till det som inte fungerar i samhället. Men att bara lyfta fel
och brister ger inte hela bilden av samhällets kvalitet. Tvärtom gynnar det dem som
avsiktligt vill sprida oro.
— Jag vill att vi blir lika bra på att lyfta fram och berätta om allt det som fungerar,
säger Ulf Hammarström, efter ett år som myndighetens generaldirektör.
Läs mer...

Hett 2019? Vi tar en
titt på remisslistan
Varje år kommer mer än 50 remisser
till Swedac. I år om bland annat
containersäkerhet, utsläppsrätter och
kontroller av livsmedelskedjan.
Läs mer...

Lastbilsvåg,
kassavåg,
industrivåg...
Den 13 november arrangerade
Swedac Vågdagen i Borås. Hur
smarta är framtidens vågar?
Läs mer...

Swedac på Kvalitetsmässan
Kvalitetsmässan är mötesplatsen för dem som arbetar med att utveckla de offentliga
verksamheterna. Med dagliga miniseminarier i montern, om allt från upphandling och
e-handel till framtidens vatten, deltog Swedac för femte gången.

Swedacs samarbete med Jordanien i mål
Jordanien behöver bygga upp system som kan öka tilliten till myndigheter. Under ett
18 månader långt samarbete har Swedac bidragit med sina erfarenheter.
Läs mer...

224
... så många är antalet
ortsmärkesstämplar i Sverige.
Den senaste Swedac godkände är
stämpeln för skånska Vollsjö.
Läs mer...

Sänkta avgifter för vissa mätinstrument
Vid årsskiftet förändras Swedacs avgiftsnivåer. Generellt ökar avgifterna med 3
procent inom ackreditering, men vissa avgifter förblir oförändrade och andra sänks.
Det senare gäller framför allt för området reglerad mätteknik.
Läs mer...
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