
Allmänt
Ledningssystemet för kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö bygger på att det främst ska 
hanteras online, och grundas på ISO 9001:
2000, ISO 14001:2004 och AFS 2001:1.

Lätt att  använda
Materialet för ledningssystemet består av 
inledande frågeformulär, en gemensam 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan som tar 
upp de punkter som ska bearbetas och som kan 
kompletteras efter den egna verksamheten. 
Onlinedokumenten är uppbyggda så att 
man via länkar enkelt kan navigera mellan 
dokumenten och få kopplingar till dokument  

form av innehållsförteckning och som länkar i 
dokumenten.

Dokumentation
För att ge möjlighet att läsa vissa avsnitt i 

innehåller de övergripande dokumenten, 
till exempel frågelistor, kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöplan.

mentation  till den presentation och handledning 
på tre dagar som kan beställas separat.
Kostnaden för denna handledning debiteras 

företag. 

Genomgången på tre dagar 
omfattar följande:

Dag 1
Under rubriken Genomgång av kvalitets- 
miljö- och arbetsmiljöhandbok sker först 
en genomgång av frågeformulären Att 

, 
Frågor kring miljö och Bedriver företaget 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Därefter visas ett bildmaterial som täcker 

som täcker kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö-
ledningssystemkrav enligt standarderna. 
Dagen avslutas med en genomgång av hand-
boksmallen.

Dag 2
omfattar en genomgång av kvalitets-, miljö- 
och arbetsmiljöplanen inklusive en genomgång 
av betydelsen av skallkrav. Därefter sker en 
genomgång av den allmänna arbetsgången 
samt genomgång av kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöplanen med koppling till olika 
arbetsmoment. 

Dag 3
omfattar en genomgång av blanketterna 
för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Varför 
en blankett ska användas förklaras för 
varje blankett. Därefter en genomgång av 
miljölagar och andra lagstiftningsblanketter 
med delar av vår kurs CAMAQ Miljölagar 
inbakade.   

Pris
Materialet som täcker det gemensamma 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljölednings-
systemet kan köpas separat för 14 300 SEK. 
Systemen kan också köpas separat om endast 
ett ledningssystem är aktuellt att införa. Priserna 
är då 4300 SEK för kvalitetsdokumenten, 6800 
SEK för miljödokumenten och 5100 SEK för 
arbetsmiljödokumenten. 
Samtliga priser är angivna exkl moms. 

 

Om CAMA Konsult
CAMA Konsult AB har sedan starten 1988 
hjälpt både större och mindre företag och 
organisationer inom våra kärnområden 
miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
Med vår långa erfarenhet och kunskap 

produkter, utbildningar och konsulttjänster. 

LEDNINGSSYSTEM
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Verktyg för din verksamhet:
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