Auktorisationsvillkor Egenanställdas branschorganisation
För att bli auktoriserad krävs det att sökanden (egenanställningsföretaget) uppfyller
särskilt uppställda auktorisationsvillkor. Syftet med villkoren är att skapa trygghet för de
egenanställda och säkerställa att endast seriösa företag verkar i branschen. Det är viktigt
då egenanställningsföretag och egenanställning utgör en viktig del i en fungerande
arbetsmarknad.
För att bli auktoriserade måste företaget uppfylla följande villkor:
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Företaget ska ha varit verksamt som egenanställningsföretag minst tolv månader.
Företaget ska följa Egenanställningsföretagens branschorganisations stadgar.
Företaget ska följa Egenanställningsföretagens branschorganisations Etiska regler.
Företaget ska ha en fullgod ansvarsförsäkring.
Företaget ska ha en fastställd jämställdhetsplan, om det krävs enligt lag.
Företaget ska följa gällande lag
Minst en person i företagets ledning ska ha genomgått Egenanställningsföretagens
branschorganisations särskilda Auktorisationsutbildning.
Företagets verksamhet ska bedrivas i juridisk person, t ex aktiebolagsform.
Av företagets hemsida ska det framgå att Företaget är medlem i
Egenanställningsföretagens branschorganisation.
Företaget ska förete det senaste årsbokslutet.
Företaget ska ta ett fullt arbetsgivaransvar för den egenanställde vilket bl a innebär
att företaget agerar och fullgör sina skyldigheter som arbetsgivare enligt lag och
avtal, tecknar liv- och olycksfallsförsäkring för den egenanställde
Företaget ska i möjligaste mån tillämpa villkor och avtal som är likvärdiga med
Egenanställningsföretagens branschorganisations Allmänna villkor samt
anställningsavtal som framtagits av Egenanställningsföretagens
branschorganisation.
Företaget ska godkännas av Auktorisationsnämnden vid dess årliga granskning av
företaget.
Om ett företag som är medlem i Egenanställningsföretagens branschorganisation
bedriver verksamhet genom två eller flera juridiska personer, men som
marknadsförs under samma namn, ska samtliga dessa juridiska personer uppfylla
auktorisationsvillkoren.
Företaget ska ha godkänd eller auktoriserad revisor.
Företaget ska ha bemannad kundtjänster minst 6h/dag
Företaget ska vara registrerat hos Länsstyrelsen (Avseende lagen om penningtvätt)
Alla Egenanställningsföretag skall ha krav på möjlighet till föranmälan av arbete/
faktura
Jämställdhetsplan skall vara krävande vid fler än 20 anställda.

