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AVTAL 
NyföretagarCentrum Sverige - NyföretagarCentrum 
 
NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society, Org.nr: 802013-7116) och 
NyföretagarCentrum XX(XX, Org.nr: xxxxxx-xxxx) har träffat följande avtal om samverkan med 
rätt för NyföretagarCentrum XX till nyttjande av NyföretagarCentrum Sveriges varumärke 
”NyföretagarCentrum”, JobsData samt övriga förmåner och nyttigheter. 
 

Överenskommelse 
Varumärket, JobsData och webbplats samt övriga tjänster och förmåner från 
NyföretagarCentrum Sverige tillställs NyföretagarCentrum XX under förutsättning att avtalet 
undertecknas och NyföretagarCentrums Kvalitetspolicy inklusive Huvudprinciper följs av 
NyföretagarCentrum XX. 
 

Omfattning – uppsägning 
Avtalet gäller tills vidare och kan sägas upp med en uppsägningstid om 12 månader.  
I det fall efterföljd av avtalet inte sker från NyföretagarCentrum XX eller om 
NyföretagarCentrums varumärke riskeras att skadas har NyföretagarCentrum Sverige med 
omedelbar verkan rätt att säga upp avtalet utan uppsägningstid och omedelbart avsluta all 
samverkan. NyföretagarCentrum XX äger inte rätt att efter avslutad samverkan nyttja 
varumärket, JobsData, webbplats samt övriga förmåner och nyttigheter. 
 

Övrigt 
För överenskomna projektsamarbeten, där särskilda villkor finns, upprättas separata avtal. 
 

HUVUDPRINCIPER 
 

1. Verksamheten ska i huvudsak rikta sig till nyföretagare  
NyföretagarCentrum Sverige etablerar nya NyföretagarCentrum i Sverige enligt den stadgemall 
som anvisas. Ett NyföretagarCentrums primära målgrupp är personer inom 
NyföretagarCentrums geografiska upptagningsområde som vill sondera möjligheterna, har för 
avsikt att starta eller nyligen har startat ett eget företag. Härutöver ges information, support och 
mentorskap till nya företag. 
 

2. Rådgivningen ska vara av hög kvalitet och främja seriöst företagande 
Fler nya företagare och långsiktig överlevnad av de företag som startas finns som fokus för 
verksamheten. Målet för den rådgivning som ges är att nyföretagaren ska vara mycket nöjd, ha 
stor nytta av de råd som ges och att nyföretagaren vill rekommendera NyföretagarCentrum till 
andra.  
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NyföretagarCentrum ska vara certifierat i enlighet med de krav som uppställts för varumärket 
av NyföretagarCentrum Sverige. Rådgivarna ska vara diplomerade i enlighet med de krav som 
uppställts av NyföretagarCentrum Sverige samt följa NyföretagarCentrum Sveriges 
Kvalitetspolicy. Alla rådgivare ska underteckna Code of Conduct.  
 
Databasen JobsData ska användas för dokumentation i samband med rådgivningen.  
NyföretagarCentrum har att tillse att GDPR följs. 
 
NyföretagarCentrum Sveriges verktyg affarsplanen.com ska användas som metodik i samband 
med rådgivningen. NyföretagarCentrum ska vara sammanhållande i rådgivningsprocessen när 
specialistkunskaper tillförs genom experter i NyföretagarCentrums nätverk.  
 
Möjligheten att komma i kontakt med NyföretagarCentrums rådgivare ska vara 
tillfredsställande via telefon och e-post. All bokning av rådgivning ska ske digitalt på de lokala 
hemsidorna. 
 
Då särskilda projekt genomförs mot vissa målgrupper av nyföretagare ska de krav som 
uppställs och de avtal som följer härav fullföljas.  
 
Representant från NyföretagarCentrum ska minst en gång per år närvara vid 
NyföretagarCentrum Sveriges årliga Rådgivarkonferens och/eller Regionträff. 
 
Medverkan ska ske från NyföretagarCentrum i den årliga Resultatundersökningen. Denna 
liksom NKI-undersökningen, som riktas till NyföretagarCentrums kunder, ingår som del av 
underlaget vid certifiering och för att fullfölja målen om hög kundnöjdhet, hög nytta i 
rådgivningen och hög rekommendationsgrad av NyföretagarCentrum. 
 

3. Rådgivningen ska vara kostnadsfri, konfidentiell och verka för nyföretagarens 
bästa  
NyföretagarCentrum har att följa svensk lag. Demokratiska idéer, jämställdhet, mångfald och 
hållbarhet är grundläggande för NyföretagarCentrum. 
 
NyföretagarCentrum ska alltid ha nyföretagarens bästa i fokus. Hela processen, från första 
kontakten till dess att rådgivningen är avslutad, ska vara kostnadsfri för nyföretagaren. 
 
Rådgivningen ska vara konfidentiell och affärsförhållanden får inte röjas utan nyföretagarens 
medgivande. NyföretagarCentrum medverkar inte till rådgivning med affärsidéer eller 
affärsupplägg som är stridande mot lag eller affärs/branschetik. NyföretagarCentrum eller dess 
Rådgivare har inget eget kommersiellt intresse i förhållande till nyföretagaren. 
 
Det är inte acceptabelt att rådgivare med eget företag marknadsför sina produkter och tjänster 
till nyföretagaren. 
 
NyföretagarCentrum ska ha tecknat rådgivarförsäkring och styrelseansvarsförsäkring genom 
NyföretagarCentrum Sverige eller med godkännande av NyföretagarCentrum Sverige tecknat 
egna motsvarande försäkringar. 
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4. NyföretagarCentrum ska verka genom lokala nätverk inom sitt 
näringsgeografiska område  
Specialistkunskaper tillförs NyföretagarCentrum genom nätverket av externa specialister som i 
huvudsak rekryteras bland NyföretagarCentrums samarbetspartners. NyföretagarCentrum är 
sammanhållande i den rådgivningsprocess, som nätverket är en del av. Styrelsen och rådgivare 
är ansvariga för att underhålla och utveckla nätverket. 
 
5. Finansieringen av verksamheten ska i huvudsak och på lång sikt ske genom 
näringslivets ekonomiska insatser. 
Finansieringen av NyföretagarCentrum ska i huvudsak och på lång sikt ske genom näringslivets 
ekonomiska insatser. Med ”näringslivet” menas såväl privat som offentligt konkurrensutsatt 
verksamhet.  Styrelsen ansvarar för NyföretagarCentrums ekonomi samt ackvisition av 
samarbetspartners.  
 
NyföretagarCentrum ska vara neutralt i förhållande till sina intressenter. Samarbetspartners ska 
inte ges exklusivitet framför andra företag eller organisationer. NyföretagarCentrums 
varumärke ska vara väl synligt i alla sammanhang. 
 

6. NyföretagarCentrums styrelse ska huvudsakligen bestå av representanter från 
lokalt näringsliv. 
!NyföretagarCentrum Sverige ska informeras i samband med rekrytering av ordförande, 
verksamhetsansvarig och rådgivare. 
 
Styrelsen ska spegla NyföretagarCentrums samarbetspartners och intressenter. En majoritet av 
ledamöterna bör ha erfarenhet av näringsliv och företagande samt komma från lokala 
samarbetspartners. 
 
Styrelsen bör sträva efter jämn köns- och åldersfördelning, mångfald och att ha representanter 
från det geografiska verksamhetsområdet. 
 
7. NyföretagarCentrum ska följa gällande kvalitets- och varumärkespolicy samt 
Code of Conduct  
NyföretagarCentrum Sverige ansvarar för varumärket ”NyföretagarCentrum”. Varumärket ska 
användas i enlighet med NyföretagarCentrum Sveriges Varumärkespolicy och vara väl synligt i 
alla sammanhang. 
 
NyföretagarCentrum Sveriges webbplats ska användas. 
 
På hemsidan ska följande tydligt visas: 
• Information om NyföretagarCentrum Sverige 
• Information om kvalitetsarbetet 
• NyföretagarCentrum Sveriges symboler för certifiering och diplomering 
• NyföretagarCentrums styrelse och rådgivare med kontaktuppgifter 
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8. Start, betydande förändring och avveckling av verksamheten ska ske i samråd 
med NyföretagarCentrum Sverige 
NyföretagarCentrum Sverige ansvarar för start av nytt NyföretagarCentrum enligt den 
stadgemall som anvisas. Betydande förändring av verksamhetens inriktning eller avveckling av 
NyföretagarCentrum ska ske i samråd med NyföretagarCentrum Sverige.  
 
Vid väsentlig förändring av verksamheten ska ny certifiering ske. 
 
Om risk föreligger för att Huvudprinciperna inte följs ska representanter för NyföretagarCentrum och 
NyföretagarCentrum Sverige mötas. Om överenskommelse om åtgärdsplan ej kan träffas upphör 
NyföretagarCentrums rätt att använda varumärket ”NyföretagarCentrum”. 
 
 
 
Stockholm, ÅÅÅÅ-MM-DD 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Jan Sundman       XX 
Ordf. NyföretagarCentrum Sverige   Ordf. NyföretagarCentrum XX 
Stiftelsen Svenska Jobs and Society   Ideella föreningen/Stiftelsen XX 
 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Harry Goldman      XX 
VD, NyföretagarCentrum Sverige    Verksamhetsansvarig, NyföretagarCentrum XX 
Stiftelsen Svenska Jobs and Society   Ideella föreningen/Stiftelsen XX 


