Visa att ert företag är seriöst

BLI AUKTORISERAT
SERVICEFÖRETAG

AUKTORISERAT SERVICEFÖRETAG
- En trygghet för kunder, företag och medarbetare

Genom att vara Auktoriserat Serviceföretag visar
företaget sina kunder att de bland annat har:
• Kollektivavtal och företagsförsäkringar
• Miljöledningssystem
• Ansvarsförsäkring

Auktorisationen är skapad för att stärka branschens
rykte och anseende genom att kontrollera och framhålla
seriösa företag på marknaden. De auktoriserade
företagen förnyar årligen sin auktorisation och garanterar
därigenom en hög tillförlitlighet. Auktorisationen ingår
också som en stärkande del i diskussion med politiker
och andra beslutsfattare om branschen och dess
förutsättningar.
Förutom ett enkelt sätt att visa kunderna att företaget är
ett seriöst och ansvarstagande serviceföretag ger auktorisationen också möjlighet att träffa andra i branschen
vid den obligatoriska auktorisationsutbildningen. Ett bra sätt för erfarenhetsutbyte och möjligheten att
stärka ditt nätverk.

• Betalda skatter och arbetsgivaravgifter
• Kontroll av underentreprenörer
• Medarbetare som har synliga namnbrickor
(ServiceID/ID06) eller företagskort samt kan
legitimera sig.
• Deltagit i auktorisationsutbildning i
Serviceföretagens regi
Kunden kan lita på ett
auktoriserat serviceföretag!

Logotypen är ett sätt för dig som företagare
att visa att du är auktoriserad.

HUR GÅR DET TILL?
Det är Almega Serviceföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisationen för städ, fönsterputs, hemservice- och saneringsföretag i Sverige, som ansvarar för auktorisationen. Alla auktoriserade serviceföretag godkänns av auktorisationsnämnden,
en partsgemensam nämnd, som leds av en opartisk ordförande
utifrån fastställda kriterier.

Läs mer på www. serviceforetagen.se/auktorisation

Är ditt företag intresserat av att bli ett auktoriserat serviceföretag – går in på www.serviceforetagen.se/auktorisation och gör
er ansökan via hemsidan.
Uppfylls kraven för auktorisationen godkänns företaget av auktorisationsnämnden vid nästkommande sammanträde.
För att ge kunderna en tillförlitlighet även över tid gäller auktorisationen ett år i taget efter inträdesdatum. Efter 11 månader skickas en påminnelse om att förnya företagets auktorisation. Fortlöpande kontroll av företaget görs över året.

Årlig omprövning
Varje år omprövar Almega Städföretagens styrelse auktorisationskriterierna för att se till att auktorisationen på bästa sätt
speglar det kunderna ställer som krav på ett säkert, tryggt och
ansvarstagande företag.

VAD KRÄVS?
Auktorisationen hjälper kunderna att välja seriösa och pålitliga
företag. För att kunna ge kunderna korrekt information uppfyller alla
auktoriserade företag följande krav utan undantag. Ett auktoriserat
serviceföretag:
• Är medlem i Almega Serviceföretagen (städföretagen/
fönsterputsföretagen/FM-företagen/hemserviceföretagen/
saneringsföretagen) eller Almega Fastighetsarbetsgivarna och har
därigenom kollektivavtal för sina medarbetare.
• Drivs som aktiebolag (AB) och är registrerat hos Bolagsverket
• Ska, oavsett storlek, kunna uppvisa årsredovisning tillstyrkt utan
anmärkning av behörig minst de två senaste verksamhetsåren.
• Innehar F-skattsedel och är registrerat för moms och
arbetsgivaravgifter.
• Har inte någon aktuell skuld avseende skatt eller sociala avgifter
registrerade hos kronofogdemyndigheten.
• Är inte i konkurs eller likvidation, föremål för ansökan om
konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat likande förfarande.
• Är skyldig, att utan anmodan, informera auktorisationsnämnden
om exempelvis företagsförvärv, ägarförändringar eller domar
gällande ekonomisk brottslighet.
• Är bundet av och följer respektive branschs kollektivavtal, samt i
övrigt följa gällande lagar och myndighetsföreskrifter.
• Förbinder sig att genomgå en auktorisationsutbildning i
Serviceföretagens regi senast 12 månader efter godkänt beslut
om auktorisation.
• Följer Almega Serviceföretagens Allmänna kontraktsvillkor eller
motsvarande samt har tecknad ansvarsförsäkring på det belopp de
Allmänna kontraktsvillkoren anger, dock minst 120
prisbasbelopp.

• Åtar sig att synliggöra externt att företaget är auktoriserat.
• Ska ha auktoriserat samtliga bolag, om det är ett företag som har
två eller fler bolag med olika organisationsnummer, men som
marknadsförs under samma namn.
• Förbinder sig att betala den vid var tid gällande avgifter för
medlemskap i Almega, respektive den särskilda avgiften för
auktorisationen, så också avtalsenliga premier till Fora och
Collectum.

Underentreprenör
Eftersom branscherna har flera spetskompetenser arbetar en del
serviceföretag med underleverantörer. Ett auktoriserat serviceföretag
anlitar en underentreprenör (UE) som:
• Är medlem i Almega Serviceföretagen (städföretagen/
fönsterputsföretagen/FM-företagen/hemserviceföretagen/
saneringsföretagen) eller Almega Fastighetsarbetsgivarna och har
därigenom kollektivavtal för sina medarbetare (gäller endast
underentreprenörer som bedriver städverksamhet och har
anställda).
• Har F-skattsedel och är registrerad i moms- och
arbetsgivaravgiftsregistret.
• Inte har någon aktuell skuld avseende skatt eller sociala avgifter
registrerade hos kronofogdemyndigheten.
• Om UE har anställd personal ska dessa vara bundna av, och följa,
respektive branschs kollektivavtal.
• Har tecknad ansvarsförsäkring på de belopp de Allmänna
kontraktsvillkoren anger, dock minst 120 prisbasbelopp.
• UE:s samtliga anställda som arbtar ute hos kund ska bära synliga
ID-handlingar (ServiceID eller ID06)
• UE får inte i sin tur anlita underentreprenörer.

• Följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och
rekommendationer.
• Har synliga ID kort (ServiceID eller ID06) för alla medarbetare.

Välkommen!

• Har ett dokumenterat och uppdaterat miljöledningssystem eller är
miljöcertifierat.

Vill ditt företag ansöka om att bli auktoriserat?
Gå in på www.serviceforetagen.se/auktorisation

ALMEGA SERVICEFÖRETAGEN
Almega Serviceföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation
inom ramen av Almega Tjänsteförbunden som organiserar företag
som har som huvudsaklig affärsidé att utföra serviceentreprenad,
hemservice och sanering gentemot privat och offentlig verksamhet.

Kort om Almega Serviceföretagen
• Almega Serviceföretagen bevakar branschens näringspolitiska
intressen och för fram branschens synpunkter i dialog med
myndigheter och andra organisationer.
• Arbetar med alla frågor som rör förhållandet arbetsgivare –
arbetstagare.
• Arbetar strategiskt med kompetensutveckling.
Läs mer på www.sry.se
• Branschen är medlem i European Federation of Cleaning
Industry (EFCI) som är bransch- och arbetsgivarorganisation
på Europanivå.
Läs mer på www.efci.eu

Vill du läsa mer om Almega Serviceföretagen gå in på
www.serviceforetagen.se

Box 555 45
102 04 Stockholm
Besöksadress: Sturegatan 11
Tel. 08-762 69 00
Fax. 08-762 69 48
www.serviceforetagen.se

