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Mitt certifieringsorgan – nytt och byte
Detta är en enkel instruktion som beskriver hur du går tillväga för hur ett CO ska kopplas till kontot i
Mitt KRAV. Antingen är det ett nyskapat konto och CO behöver skapa ett avtal i Mitt KRAV eller att
du/företaget vill byta CO.
Denna instruktion vänder sig till dig/företag som är KRAV-certifierade och har ett konto i Mitt KRAV.
Den vänder sig också till de som du anlitat för att hjälpa dig med Mitt KRAV. Det kan vara tex
rådgivare eller i vissa fall erbjuder sig även certifieringsorganen (CO) att hjälpa till med Mitt KRAV.
Om du är ny i KRAV-certifieringen och behöver skapa ett konto i Mitt KRAV, se instruktion på
http://www.krav.se/mittkrav (se även regel 2.1.5 Registrering hos KRAV – Ny i certifieringen).

Nytt konto i Mitt KRAV – skapa avtal med certifieringsorgan
När ett nytt konto skapats i Mitt KRAV finns det inget CO angivet under rubriken Min certifiering,
Mitt certifieringsbolag. Här måste du själv bestämma vilket bolag som du vill anlita. Genom att klicka
på texten Hitta Certifieringsorgan finns det information om vilka organ som certifierar enligt KRAV.
Det finns även information på vår hemsida KRAV.se. Det är olika certifieringsorgan som certifierar för
olika regelområden.

När du bestämt sig för vilket CO som ska anlitas måste du själv kontakta det CO:t och berätta vilket
KRAV-nr som erhållits i Mitt KRAV, se även regel 2.1.6 Ansökan till ackrediterat certifieringsorgan.
KRAV-nr hittar du längst upp till vänster på sidan eller under rubriken Mitt Företag.

CO letar reda på dig/företaget med hjälp av ditt KRAV-nr eller söker på företagsnamnet i Mitt KRAV
och anger avtal med dig. Nu går ett e-postmeddelande till den e-postadressen som är angivet på
kontaktpersonen för ditt konto i Mitt KRAV. Kontaktpersonen ombeds godkänna avtalet med CO i
Mitt KRAV.
Under rubriken Min Certifiering, Mitt certifieringsbolag i Mitt KRAV går du in och klickar på förslagsvis
Ja, vi har ett avtal.

Nu är ett avtal skapat med dig/företaget och CO i Mitt KRAV.

Byte av certifieringsorgan i Mitt KRAV
Ibland händer det att du/företaget vill byta certifieringsorgan och då måste det ske även i Mitt KRAV.
Du behöver kontakta det nya CO:t och ange KRAV-numret. Det nya CO:t letar reda på dig i Mitt KRAV
och anger avtal. Nu går en förfrågan över till ditt befintliga CO om det är ok att flytta över kontraktet
till det nya CO:t. Om allt är ok så flyttas kontraktet och övergångshandlingar skickas över. Om det
finns några oklarheter om betalningar mm så måste det redas ut först innan bytet sker. Avvikelser
ska också stängas innan byte sker (regel 2.8.3).
I detta läge måste även du/företaget godkänna flytten av CO. Det sker genom att du går in i Mitt
KRAV, går till rubriken Min Certifiering, Mitt certifieringsbolag och godkänner flytten.

När befintligt CO har godkänt flytt och du tackat ja till avtal med nytt CO så visas det nya CO:t i Mitt
KRAV.

