
a. Företagets föreståndare ska med godkänt resultat ha genomgått föreskriven utbildning för föreståndare enligt bilaga 3 i FAP 573-1.
b. Företagets föreståndare ska med godkänt resultat ha genomgått föreskriven utbildning för de verksamhetsslag ansökan avser,
eller ha annan för verksamhetsslaget relevant utbildning.

Erfarenhetskrav 
En föreståndare bör vara behörig att utföra verksamhetsslaget och ha utfört bevakning i minst två år, eller under motsvarande tid ha 
utbildat bevakningspersonal i föreskriven utbildning för det aktuella verksamhetsslaget, varit arbetsledare inom verksamhetsslaget eller 
ha annan för verksamhetsslaget relevant erfarenhet. Gäller ansökan bevakning av enskild person för dennes skydd eller 
värdetransport krävs att föreståndaren har minst fem års erfarenhet av det verksamhetsslaget. Föreståndarens erfarenhet av 
bevakning bör inte vara äldre än tio år. 

Därutöver ska föreståndaren vara 1) tillsvidareanställd på heltid i företaget under den tid företaget bedriver bevakning, dock inte mer 
än normal årsarbetstid, eller 2) ägare till minst en tredjedel om det är fråga om ett handelsbolag, eller 3) komplementär och ägare till 
minst en tredjedel om det är fråga om ett kommanditbolag eller 4) driva bevakning i en registrerad enskild firma. 

Företagets firma (namn) Organisations-/personnummer 

Företagets adress, postnummer och ort Telefon (även riktnummer) 

Företagets besöksadress e-postadress

Tidigare föreståndare Personnummer 

Ny föreståndare Personnummer 

Anställningsform Godkännande myndighet Datum 

Är föreståndaren inte godkänd måste en ansökan om godkännande bifogas. Observera att ansökan för 
godkännande ska innehålla kvitto på betald avgift och av föreståndaren undertecknad samtyckesblankett. 

Redogör för vilken relevant utbildning vederbörande har genomgått (anges i tidsföljd) 
Datum Utbildning Utbildare 

Anmälan om ny föreståndare i 
- bevakningsföretag
- utbildningsföretag

Skickas till: Länsstyrelsen Östergötlands Län, Rättsenheten, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping

Laglydnad 
För att kunna bli föreståndare ska föreståndaren vara godkänd med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i 
övrigt. För att kontrollera laglydnaden och lämpligheten kommer Länsstyrelsen att inhämta uppgifter från belastnings- och 
misstankeregistret samt säkerhetspolisens register. Uppgifter om skatteskulder och näringsförbud kommer att inhämtas från 
Bolagsverket och Kronofogdemyndighetens register. Vid godkännandeprövningen ställs högre krav föreståndarens laglydnad och 
lämplighet än på annan personal. 

Kunskapskrav 



Redogör för vilken relevant arbetslivserfarenhet vederbörande har (anges i tidsföljd) 

Vidimerade intyg ska bifogas 

Datum Tjänstebeteckning Arbetsgivare 

Referenser – Ange namn, utdelningsadress och telefonnummer till de referenser som åberopas 

Slag och omfattning av företagets verksamhet  

Markera vilka verksamhetsslag föreståndaren ska ansvara för  Kryss om ja 

1. Värdetransport

2. Butikskontroll

3. Bevakning av enskild person

4. Larmcentral

5. Stationär och ronderande bevakning

6. Bevakning med stöd av förordnande eller särskilt godkännande

6.1 Ordningshållning 

6.2 Luftfartskontrollant 

6.3 Sjöfartskontrollant 

6.4 Hamnskyddskontrollant 

6.5 Naturvårdsvakt 

6.6 Jakt tillsynsman 

6.7 Fisketillsynsman 

6.8 Skyddsvakt 

Utbildning i egen regi 

Det är föreståndarens ansvar att se till att företagets utbildningsledare och lärare har den utbildning, erfarenhet och 
behörighet som krävs för uppgiften. 
Om företaget bedriver utbildning i egen regi, markera vilka utbildningsslag föreståndaren ska ansvara för. 

1. Väktargrundutbildning del 1

2. Väktargrundutbildning del 2

3. Fortbildning för väktare

4. Utbildning för föreståndare

5. Utbildning i värdetransport

6. Utbildning för butikskontrollanter

7. Utbildning i bevakning av enskild person för dennes skydd

8. Utbildning i expanderbar batong

9. Utbildning för hundförare

10. Utbildning i handhavande av skjutvapen

Datum Ort 

Sökandes namnunderskrift 

Namnförtydligande 
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