
– en trygghet för kunder, 
företag och medarbetare

Auktoriserat  
Serviceföretag



Auktorisationen är skapad för att stärka branschen och 
lyfta fram seriösa företag. Det är en trygghet för kunder, 
företag och medarbetare. Vi kontrollerar löpande de 
auktoriserade företagen som årligen måste ansöka om 
förnyad auktorisation. 

Att vara ett auktoriserat företag är ett affärsmässigt beslut
då det gör företaget mer attraktivt för kunderna. 

Auktoriserade Serviceföretag har
• kollektivavtal genom Almega Serviceföretagen
• miljöledningssystem eller miljöcertifikat
• företagsförsäkringar och ansvarsförsäkring
• synliga namnbrickor på medarbetare, ServiceID/ID06
• deltagit i Serviceföretagens auktorisationsutbildning. 

Auktoriserade Serviceföretag har inte
• obetalda skatter
• obetalda arbetsgivaravgifter
• skuldsaldo hos Kronofogden.

Du ansöker på www.serviceforetagen.se/auktorisation

Där följer du instruktionerna och bifogar efterfrågade dokument. 
Det är viktigt att du fyller i all efterfrågad information. 

Auktorisationsnämnden fattar sedan beslut om ditt företag 
beviljas auktorisation eller inte. 

Så går det till

• Är medlem i Almega Serviceföretagen.

• Drivs som aktiebolag (AB) och är 
registrerat hos Bolagsverket.

• Har årsredovisning tillstyrkt av 
revisor för 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 
liknande förfarande.

• Är skyldig att informera auktorisations-
nämnden 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.

• Har ett dokumenterat och uppdaterat 
miljöledningssystem eller är 
miljöcertifierat.

• Följer Almega Serviceföretagens 
Allmänna kontraktsvillkor eller 
motsvarande samt har tecknad 
ansvarsförsäkring på det belopp de 
Allmänna kontraktsvillkoren anger, dock 
minst 120 prisbasbelopp. 

• Följer Allmänna Reklamationsnämndens 
beslut och rekommendationer. 

• Har synliga ID kort (ServiceID eller ID06)  
för alla medarbetare. 

• 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 genomgå en 
auktorisationsutbildning i Almega 
Serviceföretagens regi senast  
12 månader efter godkänt beslut  
om auktorisation. 

• Förbinder sig att betala vid var tid 
gällande avgifter för medlemskap i 
Almega, avgiften för auktorisationen, 
samt premier till Fora och Collectum.

Kriterier för auktorisation

Om auktorisationsnämnden
Nämnden består av representanter från företag i branschen och 
fackförbunden Fastighets och Kommunal. Den leds av en opartisk 
ordförande.

Kunden kan lita på ett  
Auktoriserat Serviceföretag!

Underentreprenörer
Eftersom branscherna har flera spetskompetenser  
arbetar en del serviceföretag med underentreprenörer.

Krav för underentreprenörer:
• Underentreprenörer ska uppfylla samma höga krav  

som det auktoriserade företaget.
• Underentreprenörer får inte i sin tur anlita egna 

underentreprenörer.



Välkommen!
Vill ditt företag  
ansöka om att bli  
auktoriserat?
 
Gå in på  
www.serviceforetagen.se/auktorisation
 
Eller scanna koden nedan  
för mer information.


