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1. Krav på Utfärdare
Utfärdare av diplom enligt Föreningen ska uppfylla följande kravstandard på utfärdare.
En utfärdare kan vara utfärdare för en eller flera av Föreningens standarder.

1.1 Allmänt
Organisation som vill bli utfärdare av diplom med Föreningens logotyp ska:
•
•
•
•

vara medlem i föreningen
lämna in ansökan om detta till föreningen
erbjuda en metod för införande av aktuellt ledningssystem som uppfyller kraven i
standarden som avses
utse en metodansvarig i organisationen.

1.2 Revision av utfärdarens metod/er
Utfärdarens metod/er ska granskas och godkännas.
Granskning ska:
•
•

ske vart femte år eller vid större förändringar av metoden
utföras av två personer utsedda av Föreningens styrelse

Utfärdaren ska i samband med granskning tillhandahålla dokumentation för de
verksamheter styrelsen efterfrågar.
Vid eventuell avveckling ska utfärdaren säkerställa att verksamheter som anlitat utfärdaren
får information om hur de kan fortsätta sin diplomering via en annan utfärdare.

1.3 Utfärdande av diplom
Utfärdaren ska efter godkänd revision av verksamheten utfärda ett diplom som följer
Föreningens logotypmanual.
Utfärdaren har möjlighet att återkalla diplom om verksamheten inte längre
uppfyller kriterier för diplomering.

1.4 Rapportering
Utfärdare ska rapportera följande till Föreningen:
•

verksamheter som har gällande diplom
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•
•

större förändringar i den egna metoden
förändringar i den egna metoden efter revidering av kravstandarden.

1.5 Revision av verksamheter
Utfärdaren ska ha riktlinjer för att säkerställa att revision av verksamheten sker i enlighet
med Föreningens kravstandard/er.

1.6 Information och erfarenhetsutbyte
Utfärdaren ska ha information om sin metod tillgängligt.
Utfärdaren ska inom ett år efter godkännande och därefter minst vart annat år delta vid
träffar för erfarenhetsutbyte anordnade av Föreningen.
Om utfärdare anlitar och/eller samarbetar med andra aktörer gällande stöd gentemot
verksamhet ska utfärdare tillse att dessa är insatta i dess metod och i aktuell kravstandard.
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2. Krav på revisorer
Revisor enligt Föreningen ska uppfylla följande kravstandard på revisorer.
En revisor kan vara godkänd för en eller flera av Föreningens standarder.

2.1 Allmänt
Revisor som vill bli godkänd i enlighet med en eller flera av Föreningens standarder ska:
•
•

ansöka om att bli revisor till föreningen
uppfylla samtliga krav på revisorer för att godkännas av Föreningens styrelse.

Revisor ska vid revision kontrollera att verksamheten uppfyller kraven för standarden.

2.2 Grundutbildning och erfarenhet
Revisor ska ha:
1. eftergymnasial utbildning eller yrkeserfarenheter inom ledningssystem och/eller
revisioner i minst fem år
2. minst två års arbetslivserfarenhet varav minst ett års arbetslivserfarenhet inom
arbete med ledningssystem
3. deltagit vid minst fem revisioner varav minst en självständigt genomförd revision
inom ledningssystem. De tre senaste revisionerna får inte vara äldre än två år
4. deltagit i revisionsteknikutbildning om minst en dag. Utbildningen ska vara godkänd
av Föreningens styrelse.

Revisor enligt Svensk Miljöbas ska utöver 1-4 ovan ha:
•
•

miljökunskap genom utbildning eller yrkesreferenser
deltagit i utbildning i miljölagstiftning.

Revisor enligt Svensk Kvalitetsbas ska utöver 1-4 ovan ha:
•

kunskaper inom kvalitetledning genom yrkesreferenser eller utbildning.

2.3 Särskild kompetens
Varje enskild revisor ska ha deltagit i utbildning, anordnad av Föreningen, för den av
Föreningens kravstandard de ska bli godkända att revidera enligt.
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2.4 Upprätthållande av kompetens
Revisor ska:
•
•

minst vartannat år delta i erfarenhetsutbyte och vidareutbildning för den
kravstandard de reviderar enligt
upprätthålla aktuell kunskap om kravstandarden de reviderar enligt.

2.5 Utfärdarens riktlinjer
Revisor ska följa aktuell utfärdares riktlinjer gällande revision.

2.6 Rapportering
Revisor ska:
• ta fram en revisionsrapport som anger status i förhållande till aktuell kravstandard de
reviderat enligt, eventuella avvikelser och förbättringsförslag
• lämna revisionsrapport till utfärdaren och reviderad verksamhet.

2.7 Återkallande av godkännande
Om revisor visar sig olämplig eller inte längre uppfyller kraven på revisorer ska
godkännandet återkallas.
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