
Ansökningsdatum __________________ 

~Stockholm 
The Capital of Scandinavia 

Vers.0922 

Ansökan om auktorisation som företagsrådgivare
för Starta eget Stockholm - Stockholms stad 

Skickas till 
Stockholm Business Region AB 
Att: Starta eget Stockholm 
Box 12240 
102 26 Stockholm 

Eller via e-post till startaeget@stockholm.se 

Information sökande 

Företag/organisation 

Adress 

Org. nr. 

Kontaktperson Mobil kontaktperson 

E-post kontaktperson

Firmatecknare 1 Yrke 

Firmatecknare 2* Yrke 

*Krävs om företaget enbart tecknas två i förening.
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Beskrivning sökande företag och dess verksamhet 
Här beskrivs när företaget startade, hur många anställda, vilken typ av verksamhet som bedrivs samt 
vilken som är företagets primära verksamhet (om fler inriktningar finns). Beskriv också vilka personer 
inom företaget som avser att arbeta som företagsrådgivare inom Starta eget Stockholm (max 900 
tecken). 

Specialkompetenser 
Beskrivning av specialkompetenser som finns bland rådgivarna idag och eventuella inriktningar som 
finns i er rådgivning. Här kan ni beskriva branscher som ni är särskilt verksamma inom och är vana att 
genomföra företagsrådgivning till samt om ni har arbetat med särskilda målgrupper såsom kvinnor, 
personer i prioriterade områden i ytterstaden, utlandsfödda, ungdomar 18-25 år eller personer med 
funktionshinder. Samt kompetens inom olika språk och teckenspråk (max 900 tecken). 
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Vidimering att sökande uppfyller auktorisationsvillkor 

Generella auktorisationsvillkor 
Nedan redovisas de generella auktorisationsvillkoren (grundkrav) som ska vara uppfyllda för att kunna 
bli auktoriserad som företagsrådgivare. Vidimera med ett kryss att sökande uppfyller respektive villkor 
samt ange och bifoga de obligatoriska handlingar som styrker att sökande uppfyller villkoret. 

Villkor Förtydligande av villkor Uppfyller krav Bilaga nr 
1. F-skatt och momsregistrerat
Företagsfrämjaren ska vara 
näringsidkare – juridisk person eller 
person som bedriver enskild närings-
verksamhet (innehar F-skattsedel) och 
fullgöra relevanta skyldigheter 
avseende socialförsäkringsavgifter och 
skatt. Företagsfrämjaren ska också vara 
registrerad för moms. 

För att redovisa att relevanta skyldigheter 
avseende skatter och socialförsäkrings-
avgifter är uppfyllda samt att företaget är 
momsregistrerat behöver bilaga SKV 
4820 inklusive restförd skatteskuld enligt 
Skatteverkets register redovisas. 
Blanketten laddas ner på Mina sidor på 
Skatteverket.se: Mina sidor 

Ska bifogas 

2. Konkurs
Företagsfrämjare får inte vara föremål 
för ansökan om eller i konkurs eller 
likvidation, under tvångsförvaltning 
eller föremål för ackord eller tills vidare 
ha inställt sina betalningar eller vara 
underkastad näringsförbud. 

Genom att kryssa i rutan intygas att 
företaget uppfyller kraven i villkor 2 
”konkurs”. SBR kan komma att begära in 
bevis ur insolvensregistret. 
Blankett finns här: 
Bolagsverket - bevis konkurs 

Oberoende/jäv 
Företagsfrämjaren ska vara oberoende i 
förhållande till deltagaren och ska inte 
vara närstående, personligt ekonomiskt 
involverad eller annars jävig i 
förhållande till deltagarens affärsidé 
eller dess utveckling. 

Genom att kryssa i rutan ”uppfyller 
kravet” intygar företaget att dess 
rådgivare inte kommer att åta sig uppdrag 
från personer som är närstående eller i 
verksamhet där rådgivaren själv är 
personligt ekonomiskt involverad eller i 
övrigt jävig i förhållande till deltagarens 
affärsidé. 

Tillgänglighet 
Utifrån deltagares behov (och den 
verksamhet som efterfrågas i 
kundvalets specifika auktorisations-
villkor) ska Företagsfrämjaren kunna 
tillhandahålla verksamhet kontinuerligt 
och sammanhängande. Tillgänglighet 
enligt bokningssystem kan komma att 
krävas såväl dagtid som kvällstid. 
Dispens kan komma att medges, men 
ska i så fall sökas i god tid. 

Genom att kryssa i rutan ”tillgänglighet” 
intygar företaget att företagsrådgivning 
kan ske under överenskomna öppettider 
med SBR samt att tillgänglighet till lokal 
finns. 
Läs mer: Administrativa föreskrifter 

Sekretess 
Företagsfrämjare ska iaktta den 
sekretess som gäller för verksamheten. 

Som företagsrådgivare har du 
tystnadsplikt som innebär att du inte röjer 
information om kunder, deras idéer eller 
företagsplaner. 
Läs mer: Offentlighets- och 
sekretesslagen 

Administrativa föreskrifter 
Företagsfrämjare ska acceptera och 
tillämpa SBR:s administrativa 
föreskrifter. 

Genom att kryssa i uppfyller företaget de 
administrativa föreskrifterna. 
Läs mer: Administrativa föreskrifter 
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Auktorisationsvillkor för företagsrådgivning 

Företagets erfarenhet kring att stimulera till entreprenörskap 
Beskriv kompetens och erfarenhet att verka som rådgivare avseende kundens utveckling och affär och 
hur ni avser att stimulera till entreprenörskap. Om verksamheten inte uppnår tillräcklig erfarenhet av 
kvalificerad företagsrådgivning kan er kompetens i vissa fall ändå bedömas tillräcklig om ni kan 
uppvisa att ni gjort en egen framgångsrik resa genom att ha startat och växt ett företag, haft en ledande 
position på ett företag i tillväxt eller genom annat relevant sammanhang. Frågan ska besvaras utförligt 
(max 1300 tecken). 

Metodidé 
Redogör för hur deltagare praktiskt kan tillgodogöra sig tjänsten. Beskriv den evidensbaserade metod 
för affärsutveckling som ni använder samt den systematiska uppföljning ni gör för att säkerställa dess 
kvalitet (max 900 tecken). 
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Nedanstående specifika auktorisationsvillkor ska vara uppfyllda för auktorisation. Vidimera med ett 
kryss att sökande uppfyller samtliga villkor samt ange och bifoga handlingar som styrker att villkoret 
är uppfyllt. 

1. Vi uppfyller kravet om adekvat kompetens 
Företagsfrämjaren ska ha för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning adekvat kompetens. 

Bocka i vid 
uppfyllt 
krav 

A Erfarenhet av att stimulera till entreprenörskap, genom eget eller annat genomfört projekt, eller 
annat relevant sammanhang. 

B Metodidé – med vilken menas redogörelse för det sätt som främjaren avser att stimulera till 
entreprenörskap och hur deltagare kan tillgodogöra sig tjänsten, innefattande praktiskt 
genomförande. 

C Lämnande av rekommendationer, varav minst tre avseende kriteriet (A) erfarenhet ovan. 
Rekommendation ska lämnas av någon som leverantören tidigare stöttat. 

D Lokalkapacitet och arbetsmiljö 
Företagsfrämjare ska, via samarbete eller i egen regi, kunna tillhandahålla lokal för att ta emot 
relevanta deltagare på ett sådant sätt att deltagare kan tillgodogöra sig ändamålet för verksamheten. 
Arbetsmiljön ska vara tillgänglig fysiskt. 

E Ansvarsförsäkring
Kopia på adekvat ansvarsförsäkring avseende verksamhetens rådgivning ska bifogas. Med 
ansvarsförsäkring avses en allmän ansvarsförsäkring för sak- och personskada, med ett 
försäkringsbelopp om minst 10 miljoner kronor per skada och 20 miljoner kronor per år, samt 
konsult/professionsförsäkring för ren förmögenhetsskada, med ett försäkringsbelopp om minst 
1 miljon kronor per skada och år, ska gälla. 

Ska bifogas 

Lokalkapacitet 
Enligt de specifika auktorisationsvillkoren ska företagsrådgivaren kunna tillhandahålla lokal (se 1D 
ovan). Besvara nedan frågor. 

Lokalens adress 

Antal personer som ryms i lokalen 

Lokalen är tillgänglighetsanpassad Ja Nej 

Om Ja, kryssa i på vilket sätt 

Hörselteknisk utrustning 

Tillgänglig hiss 

Entré och entréhall tillgänglig för rullstolsbunden 

Toalett tillgänglig för personer som använder eldriven rullstol  

Ledarhund och assistanshund välkommen 

Kontrastmarkeringar i lokalerna 
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Referenser 
Ange tre referenser, varav minst två kundreferenser, som styrker din erfarenhet; hur du som 
företagsrådgivare har stimulerat och stöttat denne i sitt entreprenörskap och som intygar din 
lämplighet. Referenser följs alltid upp. 

Referens 1 

Referensen är en kund jag coachat i sin företagsresa en kollega/chef en samarbetspartner 

Namn 

Telefon E-postadress 

Referens 2 

Referensen är en kund jag coachat i sin företagsresa        en kollega/chef en samarbetspartner 

Namn 

Telefon E-postadress 

Referens 3 

Referensen är en kund jag coachat i sin företagsresa        en kollega/chef en samarbetspartner 

Namn 

Telefon E-postadress 

Observera att samtliga frågor i ansökan ska besvaras och att avsaknad av obligatoriska bilagor eller 
ofullständig ansökan inte behandlas. 

För mer information om auktorisationsvillkor https://leverantor.stockholm/nyforetagarradgivare/ 

Villkor 
Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag som leverantör av tjänster till Starta 
eget Stockholm. Vi förbinder oss att utföra uppdraget enligt förfrågningsunderlag och 
Auktorisationsvillkoren. Vi försäkrar att alla angivna uppgifter i ansökan är sanningsenliga. 

Underskrift behörig firmatecknare 

Ort och datum 

Signatur 

Namnförtydligande 

Skriv under ansökan med penna alternativt via e-signeringsprogram där signaturens äkthetsbevis/ 
tidsstämpel framgår. 
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