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NYTT DIGITALT NÄTVERK!  KVALITET ONLINE HÅLLBARHET FÖR LIVSMEDELSBRANSCHEN 

SYFTE OCH FÖRDELAR MED NÄTVERKET 

Kvalitet OnLine Hållbarhet för livsmedelsbranschen riktar sig till 

dig som arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor eller på annat 

sätt arbetar med dessa frågor. 

Medlemmarna kommer från en mängd olika verksamheter; stora 

och små och från olika led i livsmedelskedjan. Genom nätverket 

får våra medlemmar nya infallsvinklar och nya sätt att lösa olika 

frågor inom miljö och hållbarhet. 

● Är perfekt när man behöver idéer. Det är alltid några som 
arbetat med det förut som kan dela med sig av erfarenheter 

● Snabb hantering av de frågor som du vill ha svar på då det 
oftast är frågor som "brinner i knutarna” 

● Utökat kontaktnät och inspiration och energi till arbetet 
 

OM DIGITALA NÄTVERKSTRÄFFAR - WEBBINAR 

 

Varje träff har ett förutbestämt tema och vi kommer se till att det 

finns en lämplig föreläsare – talare som kommer hålla i det 

avsnittet. Nedan finns några teman som är aktuella. 

TEMAN 

 Leverantörskrav/leverantörsbedömningar 

 Hållbara förpackningar /plastanvändning 

 Hållbarhet - sätta mål- vad är viktigt/ hur jobbbar andra 

 Hållbarhet - hur börjar man/hur kommer man igång 

 Hållbarhetsredovisning/hållbarhetsrapportering 

 Västentlighetsanalys/Intressentanalys 

 Avfall/resurser 

 Vattenförbrukning/avloppsvatten/provtagning 

 Mat och hållbarhet/livscykeltänk 

 Internkommunikation miljö &hållbarhetsfrågor 

 Ekologisk produktion/certifieringar 

Miljö 

● Miljömål/miljöfrågor/miljömålsarbete 

● ISO 14001 

● Kemikalienhantering/miljölagstiftning 

● CO2 beräkn. / FOOTPRINT 

●  Klimatkompensation/ klimatberäkning 

 

FRÅGEFORUM-DISKUSSIONSFORUM 

Ställ din fråga till nätverksmedlemmarna! Alla medlemmar kan 

läsa din fråga och hjälpa dig med lösningar 

på ditt problem. Vi lämnar också ut frågor 

som vi ber er svara på. 

NY MEDLEMSPORTAL FÖR ENKLARE KOMMUNIKATION ER 

MEDLEMMAR EMELLAN! 

På portalen får du en snabb överblick över de senaste svaren i 
Frågebanken och en enkel översikt över pågående  
diskussioner. Via portalen når du också ditt nätverks sida med 
protokoll, presentationer och bilder från träffarna.  

ONLINMÖTEN - ZOOM 

På            DIGITALT NÄTVERK - MILJÖ & HÅLLBARHET 
Du som medlem i det digitala nätverket får en inbjudan via 
medlemsportalen Workplace  till kommande inplanerade webinar. 
I inbjudan finns all information samt en länk som tar dig till 
webinaret. Vi använder idag verktyget Zoom för våra webinarer. 
Syftet med dessa webinarer är att enkelt kunna ta del av 
intressanta presentationer, inspireras, och effektivisera/stödja ditt 
arbete med miljö och hållbarhet.. Efter varje webinar läggs alla 
presentationer upp i medlemsportalen , som sedan är tillgängligt 
för alla medlemmar i gruppen.  

MEDLEMSKAP GER DIG FÖRMÅNER 

 tillgång till vårt digitala nätverk/portal 
 möjlighet att ställa obegränsat med frågor  
 erbjudande/information om öppna kurser, verktyg som 

underlättar ert miljö- och hållbarhetsarbete 
 reducerad avgift på kurser/utbildningar 
 förtur och reducerad avgift på Kvalitet OnLine Storträff 

 

BLI NÄTVERKSMEDLEM - PRISER 

 
DIGITALT NÄTVERK – Kvalitet OnLine Hållbarhet för 
livsmedelsbranschen 
Nätverka online - inloggning till portalen  
PRIS DIGITALT NÄTVERK: 450 kr/månad – faktureras 
årligen (tot.pris 5400 kr/år) 

ERBJUDANDE – gäller start omg – 30 nov 2020 

 ÄR KVALITET ONLINE MEDLEM och har 
medlemskonto i Workplace – pris 0 kr 

 ÄR MEDLEMSFÖRETAG - ny deltagare: pris: 990 kr 

 NY MEDLEM: pris 1990 kr 

Konsulter och leverantörer har ej tillgång till våra nätverksgrupper. 

Samtliga belopp är exklusive moms. Gäller from 1 juni2020 

 

FAKTA OM KVALITET ONLINE 

Kvalitet OnLine drivs av Svenska Kvalitetssystem AB. 

Kvalitet OnLine har funnits sedan januari 2008 och har idag över 

130 aktiva medlemmar i Livsmedelsnätverket på 5

Frågor eller funderingar – kontakta Lena Persson på tel. 042-4499390 el.  0760-120015 eller via e-post lena@kvalitetonline.se 


