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Associerad Samarbetspartner till Sveriges Företagshälsors Servicebolag 

1. Sveriges Företagshälsors funktion och verksamheter  
Föreningen Sveriges Företagshälsor (nedan Föreningen) är företagshälsovårdens 
branschorganisation. Föreningen är en ideell och obunden organisation som bildades 1985 
för att tillvarata företagshälsovårdens intressen. För direkt medlemskap i Föreningen krävs 
att företag/enhet bedriver sådan verksamhet som följer av vid var tidpunkt gällande stadgar 
för Föreningen. Föreningens verksamhet bedrivs i huvudsak genom ett av Föreningen helägt 
servicebolag (nedan Servicebolaget). 

 
2. Associerad samarbetspartner till Servicebolaget 

För verksamheter som inte uppfyller aktuella villkor för direkt medlemskap i Föreningen men 
av Föreningen betraktas som närstående, finns i vissa fall möjlighet att verka som associerad 
samarbetspartner till Servicebolaget. Syftet med samarbetet är att för gemensam nytta 
stärka relationen mellan Sveriges Företagshälsor, dess medlemmar och de verksamheter 
som av Föreningen bedöms vara i företagshälsovårdens närhet.  

    
3. Förutsättningar för att bli associerad samarbetspartner till Servicebolaget  

Som associerad samarbetspartner till Servicebolaget kan antas verksamhet som 
• Av Föreningen anses vara till Föreningen närstående verksamhet enligt punkt 2 
• Inte uppfyller villkor för direkt medlemskap i Föreningen enligt vid var tidpunkt 

gällande stadgar för Föreningen 
• Intygat att den tagit del av och står bakom Föreningens vid var tidpunkt gällande 

etiska riktlinjer och att man även tagit del av Föreningens stadgar  
 
Föreningen avgör från fall till fall om aktuella villkor kan anses uppfyllda och verksamhet 
därmed kan godkännas som associerad samarbetspartner till Servicebolaget. 
 
Generella förutsättningar för möjlighet att bli och kvarstå som associerad samarbetspartner 
till Servicebolaget fastställs årligen i samband med årsmötet. I samband med årsmötet kan 
även beslutas om förändrade avgifter enligt punkt 6.  
 
Det associerade samarbetet relaterar till Servicebolaget. Associerad samarbetspartner 
saknar därmed rösträtt och valbarhet till plats i Föreningens styrelse.  
 

4. Ansökan om att bli associerad samarbetspartner till Servicebolaget 
Ansökan sker via ett formulär på Föreningens webbsida. Ansökan ska undertecknas av 
behörig firmatecknare för verksamheten.   
 

5. Förmåner  
Verksamhet som godkänts som associerad samarbetspartner enligt punkt 3 och som årligen 
erlagt avgift enligt punkt 6, får, i huvudsak digitalt, ta del av framtagen information från 
Servicebolaget. Associerad samarbetspartner får även möjlighet att, på sätt som för varje 



2 
 

enskilt fall närmare bestäms av Servicebolaget, i viss mån exponera sina produkter och/eller 
tjänster via Föreningens och Servicebolagets webb och/eller nyhetsbrev och/eller i samband 
med Föreningens och Servicebolagets olika typer av arrangemang. 
Eventuella förändringar rörande innehållet i förmåner enligt detta stycke, beslutas av 
Servicebolaget och meddelas associerad samarbetspartner.  
 
Associerad samarbetspartner har även rätt att för marknadsföringsändamål ange att 
verksamheten betraktas som associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor. 
Associerad samarbetspartner har rätt att för marknadsföringsändamål använda Sveriges 
Företagshälsors varumärke.  
 
Sveriges Företagshälsor har motsvarande rätt att för marknadsföringsändamål ange att 
verksamheten betraktas som associerad samarbetspartner samt för 
marknadsföringsändamål använda associerad samarbetspartners varumärke.   
 

6. Årsavgift  
För möjlighet för godkänd, associerad samarbetspartner att ta del av vad som framgår av 
punkt 5, krävs att verksamheten årligen erlagt avgift till Servicebolaget med belopp som 
beräknas på sätt som fastställs årligen i samband med Föreningens årsmöte.  
 
Avgiften erläggs efter faktura senast en månad efter det att styrelsen beslutat att 
verksamhet enligt punkt 3 uppfyller kraven för att vara associerad samarbetspartner till 
Servicebolaget och därefter årligen under januari månad.  
 
Eventuellt beslut om ändrad avgift på grund av årsmötesbeslut enligt punkt 3, meddelas 
associerad samarbetspartner senast en (1) månad efter beslut om ändring.    
 

7. Årsavgift 2020   
Årsavgiften för 2020 baserar sig på den associerade samarbetspartners årsomsättning enligt 
följande.  
 

• Upp till 50 miljoner  10 % av prisbasbeloppet 
• 50-100 miljoner 20% av prisbasbeloppet 
• 100 miljoner och över 30% av prisbasbeloppet 

 
Avgiften beräknas och debiteras per helår oaktat tidpunkt för beviljande av associerat 
samarbete. Mervärdeskatt tillkommer. 
  

       8.     Upphörande av associerat samarbete 
Associerad samarbetspartner som önskar att samarbetet ska upphöra, meddelar 
Servicebolaget detta skriftligen varefter samarbetet upphör. Meddelande om upphörande 
ska undertecknas av behörig firmatecknare för verksamheten.  Redan erlagd årsavgift 
återfås ej.  
 
Servicebolaget kan meddela associerad samarbetspartner att samarbetet ska upphöra om 
inte längre villkoren enligt punkt 3 är uppfyllda och/eller om årsavgift inte betalats.  

 
 


