
 

 

 
  

 
   

  
 

 
 
 
 
    

 
 

 
 

  
 

  
 

 

  
    

 
  

 
 

  
 

  
 

 

 

   
  

  
 

    
 

  
 

  
 

 

 

 

   
 

 
 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
   

 
 

   
       

  
 

  
 

  
 

 
 

  
     

 

   
 

 
 

  
   

 

  
 

 
 

  
   

    
 

  
 

 

 

 

 

Generella och specifika auktorisationsvillkor för kundval för 
företagsrådgivning 

Generella auktorisationsvillkor gällande företagsrådgivare 

Villkor Process och 
kontrollpunkt 

Vid brist 

1. Konkurs m.m. 
Leverantören får inte vara föremål för ansökan om eller i konkurs eller 
likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller 
tillsvidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad 
näringsförbud. 

• Intygande vid 
auktorisation 

• Föremål för årlig 
uppföljning 

Avauktorisation 

2. F-skatt och registrerade för moms 
Leverantören ska vara näringsidkare – juridisk person eller person som 
bedriver enskild näringsverksamhet (innehar F-skattsedel) och fullgöra 
relevanta skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och 
skatt. Leverantören ska också vara registrerad för moms. 

• Intygande vid 
auktorisation 

• Föremål för årlig 
uppföljning 

Avauktorisation 

3. Oberoende/Jäv 
Leverantören 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. 

• Intygande vid 
auktorisation 

• Föremål för årlig 
uppföljning 

Varning 

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

• Intygande vid 
auktorisation 

• Föremål för årlig 
uppföljning 

Varning eller 
avauktorisation 

5. Sekretess 
Leverantören ska iaktta den sekretess som gäller för verksamheten. 

• Föremål för årlig 
uppföljning 

Varning eller 
avauktorisation 

6. Administrativa föreskrifter 
Leverantören ska förhålla sig till SBR:s administrativa föreskrifter. 

• Föremål för årlig 
uppföljning 

Varning eller 
avauktorisation 

7. Omfattning och kontinuitet 
Leverantören ska ha en omfattning och kontinuitet i sin verksamhet. 
Leverantören ska ha minst en kund under en sexmånadersperiod. 

• Föremål för årlig 
uppföljning 

Avauktorisation 
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Specifika auktorisationsvillkor för dig som företagsrådgivare 

Villkor Process och kontrollpunkt Vid brist 

1. Adekvat kompetens Ansökan: Varning eller 
Leverantören ska ha adekvat kompetens 
motsvarande arbetsuppgifterna och 
verksamhetens inriktning enligt följande: 

1. Sökande kommer med a) 
erfarenhetsbeskrivning och b) metodidé. 

avauktorisation 

a) Erfarenhet av att stimulera till entreprenörskap, Inför auktorisering: 

genom eget eller annat genomfört projekt, eller 2. Intervjuförfarande sker med sökande med 
annat relevant sammanhang. genomgång av a) erfarenhetsbeskrivning och 

b) metodidé. 
b) Metodidé – med vilken menas redogörelse för det 

sätt som främjaren avser att stimulera till 
entreprenörskap och hur deltagare kan 

3. Kontakter tas utifrån sökandes 
rekommendationer. 

tillgodogöra sig tjänsten, innefattande praktiskt Beslut: 
genomförande. 

4. Beslut avseende auktorisation fattas av 
c) Lämnande av rekommendationer, varav minst SBR eller på uppdrag av SBR. 

två avseende kriteriet (a) erfarenhet ovan. 5. Ev. auktorisation är föremål för årlig 
Rekommendation ska lämnas av någon som uppföljning (tillsammans med effektmätning 
leverantören tidigare stöttat. och måluppföljning). 

2. Lokal kapacitet och arbetsmiljö 
Om inte annat angivits, ska leverantören, 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 och pedagogiskt. 

• Intygande sker inför auktorisation 
• Årlig uppföljning 

Varning eller 
avauktorisation 

3. Ansvarsförsäkring 
Kopia på adekvat ansvarsförsäkring avseende 
verksamhetens rådgivning ska biläggas. 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. 

• Uppvisande inför auktorisation 
• Årlig uppföljning 

Varning eller 
avauktorisation 
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