ANSÖKAN
OM MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP I KOMPETENSFÖRETAGEN INNEBÄR
AUTOMATISKT MEDLEMSKAP I SVENSKT NÄRINGSLIV

UPPGIFTER OM FÖRETAGET
Företagets juridiska namn:

Organisationsnr/personnr:

Företagets marknadsnamn:

Företagets startdatum för bemanningsverksamheten:

Telefonnummer:

Webbadress till företaget:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Besöksadress:
Faktureringsadress:

Ev. referens:

E-postadress för mottagande av PDF-faktura via e-post:
Företagets kontaktperson:

E-post:

VD namn:

E-post:

Personalchef:

E-post:

Befattning:

UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN
Företagets aktuella verkningsområde:

I samband med medlemskapet vill vi teckna avtal med:

LO-förbunden (ange med vilket centralt förbund* nedan)
Unionen (tjänstemän)
Personaluthyrning

Akademikerförbunden (tjänstemän, akademiker)

Rekrytering

Läkarförbundet (läkare)
Vårdförbundet (sjuksköterskor, biomedicinska analytiker)
Lärarförbundet/Lärarnas Riksförbund**
*se förteckning på sid 3
**lärare i arbeten som regleras av skollagen

Eventuell tidigare innehavares

AVGIFTSBERÄKNING KOMPETENSFÖRETAGEN
Dessa uppgifter behövs för Kompetensföretagens löpande och årsvisa beräkning av
medlemsavgift. Gäller exkl VD, ägare (minst 33,3%) och familjemedlemmar.
Avser endast bemanningsverksamhet och föregående kalenderår (se instruktioner på
nästa sida)
Antal årsanställda arbetare:

Bruttolönesumma arbetare i tkr:

Antal årsanställda tjänstemän/övriga:

Bruttolönesumma tjänstemän/övriga i tkr:

AVGIFTSBERÄKNING SVENSKT NÄRINGSLIV
Dessa uppgifter behövs för Svenskt Näringslivs
beräkning
av medlemsavgift. Gäller inkl VD, ägare (minst 33,3%) och familjemedlemmar.
Avser föregående kalenderår (se instruktioner på nästa sida)

Totalt antal årsanställda:

Total bruttolönesumma:

UNDERSKRIFT

Vi ansöker om medlemskap i Kompetensföretagen och Föreningen Svenskt Näringsliv. Vi har tagit del
av stadgarna* för båda de nämnda organisationerna och åtar oss att följa stadgarna och de beslut som
fattats av behöriga organ inom organisationerna. Vi har även tagit del av bifogad försäkringsinformation
och är införstådd med att samtliga avtalsförsäkringar inkl. avtalspension ska tecknas fr.o.m. den tidpunkt
kollektivavtal gäller. Vi är införstådda med och godkänner att våra personuppgifter kan komma att databehandlas och spridas i samband med ändamål hänförliga till ansökan.
Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter almega.se/dataskyddspolicy
*se kompetensforetagen.se/om-oss samt svensktnaringsliv.se
Ort och datum:

Namnförtydligande:

Vid eventuella frågor om ansökan, kontakta medlemsenheten@almega.se

Ansökan skickas till: Kompetensföretagen
Box 555 45
102 04 Stockholm
Fylls i av Kompetensföretagen:
Medlemskapet gäller fr. o m:
Kompetensföretagens underskrift:

Medlemsnr:

!

FÖR ATT ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP SKA BEHANDLAS MÅSTE FÖLJANDE
DOKUMENT BIFOGAS:
•
•

Aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket

•

Kopia på försäkringsbrevet (företagets ansvarsförsäkring) innehållande tre moment (se
anvisnig på sid 3)
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AUKTORISATIONSUTBILDNING

Företaget ska anmäla minst en person i ledande ställning inom företaget att snarast genomgå den
obligatoriska auktorisationsutbildningen. Anmälan görs via Kompetensföretagens hemsida
www.kompetensforetagen.se/auktorisation

ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Uppgifter om företagets antal anställda och lönesummor (underlag för fakturering av medlemsavgiften). Löneuppgifterna ska avse regående kalenderår och anges exkl. sociala avgifter, dvs. brutto, i 1 000-tal kronor. Antal årsanställd
Företagets totala lönesumma hämtas från Skatteverkets kontrolluppgift.
•
Kontant bruttolön enligt kod 11
•
Skattepliktiga förmåner enligt kod 12, 13 och 18
Det som får undantas från lönesumma är:
•
Traktamenten, bilersättningar och drivmedelsersättningar
•
Aktieägare som äger minst 1/3 av aktierna
•

Företagsägares familjemedlemmar (make, maka, sammanboende, barn och föräldrar)

Handläggning
I samband med medlemsinträdet gör Kompetensföretagen en kreditupplysning av det sökande företaget i enlighet
med kreditupplysningslagen. Syftet med kreditupplysningen är att ge ett underlag till Kompetensföretagen för att
kontrollera att det sökande företaget lever upp till villkoren för medlemskap och kommande auktorisation. En hämtad
kreditupplysning påverkar inte eventuella framtida kreditomdömen om ert företag.
Inkoppling på avtal med LO-förbunden, fastställande av partsställning
Enligt kollektivavtalet för arbetare ska ett LO-förbund (av de 14 LO-förbund som avtalet tecknats med) utses till det så
kallade centralt ansvariga förbundet. Centralt ansvariga förbund fastställs utifrån företagets huvudsakliga
verksamhetsområde. Ange företagets huvudsakliga verksamhetsområde genom att uppge ett LO-förbund i ansökan
om medlemskap under, uppgifter om verksamheten.

CENTRALT ANSVARIGT LO-FÖRBUND

Byggnadsarbetareförbundet
Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas förbund
GS
Handelsanställdas förbund
Hotell- och restaurangfacket
IF Metall (Industrifacket Metall)
Kommunalarbetareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet
Musikerförbundet
Målareförbundet
Pappersindustriarbetareförbundet
SEKO, Facket för Service och Kommunikation
Transportarbetareförbundet

EXEMPEL PÅ ARBETEN

bygg/anläggning, VVS, plåtslageri
elinstallationer svagström
städ, sanering, fastighetsarbete
butiksbiträde, lagerarbete
hotell/restaurang/café, bingo, nöjesföretag
industriarbete, gruvor, privata tvätterier
omsorg, undersköterska, barnskötare
matproduktion, slakteri
artister, ledare, producent
måleri, lackering
pappers- och massaindustri
järnväg, tele- och post, kraftförsörjning
chaufför, bevakning, bärgning, godsterminal

Ansvarsförsäkring
Företaget ska omfattas av Kompetensföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande. Försäkringen kan tecknas i
Söderberg & Partners har ett erbjudande om branschanpassade företagsförsäkringar till Kompetensföretagens
medlemmar. För auktorisation krävs att ni har följande försäkringar (se nedan).

MOMENT

BELOPP

1. Allmän ansvarsförsäkring
10 MSEK per skada
2. Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada 2 MSEK per skada och försäkringsår
3. Förmögenhetsbrottsförsäkring
2 MSEK per skada och försäkringsår

