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Medlemsinträde i föreningen  
Av 21 § i Installatörsföretagens stadgar följer bland 
annat att medlemskap i föreningen kan efter pröv
ning i enlighet med av styrelsen fastställda rutiner 
och riktlinjer beviljas företag som bedriver teknisk 
installationsverksamhet eller därmed närstående 
verksamhet i Sverige1.  

Av 25 § följer att ansökan om medlemskap i 
Installatörs företagen prövas av föreningsstyrelsen 
efter yttrande från aktuell regional förening.   
Styrelsen har delegerat till vd för Installatörsföretagen 
att  bevilja eller avslå ansökan om medlemskap.  

Kriterier för medlemskap, kriterier under pågående 
medlemskap samt förhållanden som kan medföra 
uteslutning enligt detta dokument har fastställts av 
styrelsen och med utgångspunkten att dessa inte får 
vara diskriminerande eller godtyckliga. Riktlinjer 
enligt detta dokument utgör medlemskriterier vilka 
kompletterar de skyldigheter och rättigheter som 
följer av stadgarna.  

1. Kriterier inför medlemskap och under 
 medlemskapet 

• Företaget är aktiebolag, handelsbolag, kommandit
bolag, enskild firma eller motsvarande och bedriver 
teknisk installationsverksamhet eller närstående 
verksamhet i Sverige1.  

• Företaget uppvisar aktuellt registreringsbevis  
från Bolagsverket.  

• Företaget är registrerat för Fskatt och moms 
och i förekommande fall som arbetsgivare hos 
 Skatteverket.  

• Företaget har inte sådana restförda skatter och av
gifter enligt Skatteverkets register, för vilka företa
get inte har godtagbara förklaringar.  

• Företaget har inte sådana betalningsanmärkningar 
för vilka företaget inte har godtagbara  förklaringar.  

• Företaget har för verksamheten relevant    
företags och ansvarsförsäkring. 

• Företagets styrelseledamöter, ägare med  avgörande 
inflytande, vd samt i förekommande fall revisor, 
ska ha klanderfri vandel2.  

• Företaget åtar sig att tillämpa ID06.  

• Företag intygar att företaget är registrerat i 
 Elsäkerhetsverkets företagsregister för sådan 
 verksamhet som enligt lag och föreskrifter  
kräver registrering.

• Företaget är registrerat med relevant SNIkod.  

Installatörsföretagen kommer att göra en kredit
upplysning av företaget samt en kontroll av före
trädare för bolagets styrelse.  

En samlad bedömning ska göras av om ett före
tag som ansöker om medlemskap bedriver seriös 
verksam het. Vid sidan av ovannämnda punkter kan 
också andra omständigheter beaktas, som exempelvis 
omständigheter som visar att ett företag som söker 
medlemskap sannolikt kommer att skada föreningens 
intressen. Installatörsföretagen kan också komma att 
begära in andra handlingar, relevanta för den samlade 
bedömningen. 

2. Karenstid vid avslag av ansökan 

Om Installatörsföretagen vid en samlad bedömning 
kommer fram till att ett företag som ansöker om 
medlemskap inte uppfyller medlemskraven enligt 
stadgarna och dessa medlemskriterier kan föreningen 
besluta att inte bevilja medlemskap. Beslutet får inte 
grundas på förhållanden som är diskriminerande eller 
godtyckliga. Innan beslut om att inte bevilja medlem
skap fattas ska det ansökande företaget informeras 
och beredas tillfälle att yttra sig i skrift.  

Ett beslut om avslag gäller under en karenstid som 
utgörs av ett (1) år från det att avslagsbeslutet 
 fattades. Efter karenstiden kan företaget ansöka om 
inträde på nytt. Föreningsstyrelsen kan medge undan
tag från enskilda medlemskriterier och/eller karens
tiden om det finns särskilda skäl för det. 

3. Uppföljning  

Företag som vid medlemsinträde är nystartat och 
 saknar finansiell historik, ska på eget initiativ 
och utan dröjsmål lämna in sitt första bokslut till 
Installatörs företagen för granskning.  

Uppföljning av restförda skatter och avgifter, samt 
eventuella betalningsanmärkningar för vilka  bolaget 
inte har godtagbara förklaringar, sker i samband med 
att bokslut överlämnas till Installatörsföretagen. 
 Underlåtelse att inlämna bokslut kan innebära skäl 
för uteslutning.  

4. Åtagande under medlemskapet 

Installatörsföretagen förutsätter att medlemsföretag 
åtar sig att 

• årligen uppge korrekt uppgift om årsomsättning, 
antal arbetare och tjänstemän samt lönesummor 

• följa Installatörsföretagens stadgar 
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• följa och tillämpa Installatörsföretagens 
 kollektivavtal  

• teckna och upprätthålla avtalsförsäkringar   
enligt kollektivavtalen 

• följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler 

• följa Installatörsföretagens etiska regler 

• följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut 

• företrädare för företaget deltar i ett 
introduktions möte inom ett (1) år efter att 
 medlemskap beviljats 

• följa, vid varje tillfälle gällande, “Villkor för 
 biträde från Installatörsföretagens jurister i 
 arbetsrättsliga domstolstvister” 

• följa Installatörsföretagens riktlinjer för  
öppen och fri konkurrens 

 
Att inte följa eller tillämpa ovanstående, eller  något 
av ovanstående, eller att uppge grovt felaktiga 
 uppgifter, kan ytterst leda till uteslutning i enlighet 
med punkten 5.1 nedan.  

4.1 Skyldighet att lämna information om 
 förändringar under medlemskapet 

Vid följande förändringar under medlemskapet ska 
företrädare för medlemsföretaget, på eget initiativ, 
informera Installatörsföretagen. Informationen ska 
inom 30 dagar från det att förändringen genomfördes, 
skickas till medlem@in.se: 

• Förändring av ägande eller av styrelse hos 
 medlemsföretag. Detta likställs med nyinträde 
och Installatörsföretagen äger i sådana fall rätt att 
göra en prövning enligt de kriterier som gäller för 
antagande av nytt medlemsföretag. 

• Förändring av verkställande direktör. Medlem har 
också att uppge förändring av säte och adress.  

• Övergång av verksamhet. Både det över låtande 
medlemsföretaget liksom det övertagande 
 medlemsföretaget har skyldighet att informera 
Installatörsföretagen enligt ovan.  

5. Medlemskapets upphörande  

I Installatörsföretagens stadgar § 28 regleras frågor 
om medlemskapets upphörande.  

Av Installatörsföretagens stadgar § 28 samt av 
förenings styrelsen antagna bestämmelser om 
 ”Förhållanden som kan medföra uteslutning” enligt 
5.1. nedan, framgår vilka kriterier som kan medföra 

att medlem kan uteslutas med omedelbar verkan 
genom beslut i föreningsstyrelsen. Detta beslut kan 
inte delegeras.  

Beslut om att medlemskapet i föreningen ska 
upp höra får inte grundas på förhållanden som är 
diskrimi nerande eller på annat sätt godtyckliga.  

Innan beslut fattas om att medlemskapet ska upphöra 
ska medlemsföretaget skriftligt beredas tillfälle att 
yttra sig. Detta gäller ej vid medlems konkurs.  
 

5.1 Förhållanden som kan medföra 
 uteslutning  

• Företaget uppfyller inte ett eller flera av 
medlems kriterierna i punkterna 1, 3, 4 och 4.1 
ovan.  

• Företaget har lämnat oriktiga uppgifter vid 
 ansökan eller under pågående medlemskap. 

• Företaget har inte agerat i enlighet med stadgarna 
för föreningen eller för regional förening. 

• Företaget har inte betalt medlemsavgift senast två 
(2) månader efter förfallodagen.  

• Företaget har inte betalat för annan tjänst eller 
vara som företaget köpt av Installatörsföretagen 
och/eller Installatörsföretagen Service i Sverige 
AB, senast två (2) månader efter förfallodagen. 
 Detta gäller även för varor och tjänster som 
 företaget köpt av andra bolag, ägda av Installatörs
företagen och/eller Installatörsföretagen Service i 
Sverige AB, som t.ex. INSU och IN Förlag. 

• Företaget har, med företagsledningens goda 
 minne, grovt brutit mot gällande lag.  

Dessa riktlinjer för medlemskap är antagna av   
Föreningen Installatörföretagens styrelse 2023-02-08

1 Med ”teknisk installationsverksamhet eller  närstående verksamhet i Sverige” 
avses normalt;  

 – Företag med egen installationsverksamhet (entreprenad, service, butik 
och lager) inom ett eller flera av teknikområdena elinstallation, data/
tele, larm/säkerhet, automation, elkraft, belysning, värme/sanitet, kyla, 
teknisk isolering, industrirör, sprinkler samt ventilation.  

 – Företag med bemanningsverksamhet inom ett eller flera av teknik
områdena ovan.  

 – Företag med teknisk konsultverksamhet inom ett eller flera av teknik
områdena ovan.  

2 Med klanderfri vandel avses att personen uppträder professionellt och 
i  enlighet med gällande lagar och regler samt sköter skatter, avgifter och 
 ekonomi såväl privat som i de företag personen är eller har varit verksam. 


