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Närvarande:   

Thomas Skoog TSK  SVEVIA 

Karl-Johan Andersson KJA  NCC Roads  

Christer Lindahl CLI  SKANSKA Anläggning 

Ronnie Bergmark RBE  Ombudsman 

Åke Ottosson ÅOT  Trafikverket 

Tommy Lundqvist  TLU  NCC Construction 

Peter Johansson PJO  PEAB Asfalt 

 

Minnesanteckningar från mötet med branschens UEsamo rdningsgrupp 2014-02-13 

 

 

Öppnande av mötet 

Ordförande för dagen KJA hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet 

 

 

Dagordning 

Mötet beslutade arbeta efter föreslagen dagordning 

 

Återkoppling från föregående möte 

Mötet gick genom föregående mötesanteckningar och lade dessa till handlingarna 



 

UE- rapporter respektive företag: 

NCC Roads: 
Farmartjänst: 

Vi har haft tre stycken avförande av Farmatjänst företag, Vellinge, Umeå och 
Hässleholm i alla förekommande fall hade de haft verksamhet både Construction och 
Roads utan att betala in AG-avgifter. Vi hävdade att de bemannade arbetsplatserna 
med F-skattare. Avtalen är uppsagda på dessa företag. 

JB Konsult: 

JB har varit verksamma på BINAB som bemanning varpå SEKO påkallade 
förhandling, vid förhandlingstillfället hävdade NCC att det var inlåning, JB har avtal. 
SEKO menade att det var mycket rykten om företaget då de har polsk arbetskraft 
vilka enligt rykte endast har 80 kr/timmen. SEKO tog del av uppgifter som JB uppgett 
till NCC på lönenivåer osv. enligt följande: ca 130 kr/tim, tillgång till bil, 6 veckors 
betald semester per år och 6 fria resor/år tur & retur till Polen.  Vi kommer att 
kontakta Christer Bergk får inhämtande av lönegranskningsunderlag. SEKO gick 
genom vad avtalet säger om §38-40 hantering och poängterade att det kommer att 
bli mer omfattande kontroll framöver. 

Anders Hansson Entreprenad (AHE) 

Vid kontroll framkom att AHE varit verksamma på NCC Roads i Skåne varpå en § 12 
förhandling på påkallades. SEKO uppgav att AHE inte fanns upptagen på UE-listan 
eller kontrollerad enligt §38-40 vilket är ett brott mot avtalet. SEKO har gjort 
vederbörliga kontroller samt en 4820 gentemot skattemyndigheten och allt ser ok ut. 

SEKO gjorde en genomgång hur hanteringen skall fungera och uppgav att om det 
blir brister igen kommer det att påkallas en skadeståndsförhandling  

 

 

NCC Construction: 
 

SVEVIA: 
 

PEAB asfalt:  
38-40 arbetet fungerar och min fackliga förtroendemannatid kommer upp till 
diskussion den 17 mars nu i regionens regi det återstår att se hur vi löser denna 
fråga 



Genomgången av förmedlingslistan är det som jag håller på med för tillfället väldigt 
många då jag får alla som Cliffton har haft affärer med  

Det kommer inte in några UE anmälningar alls nu 

Cliffton i syd har haft en företagare inne som hade avtal med kommunal och som 
tyckte att det räckte med det avtalet Daniella ombudsman i syd har varit i kontakt 
med företaget och ville teckna avtal men utan resultat enbart en massa dravel om att 
den som anmält honom skulle ringa upp och förklara hur han tänkte osv Daniella 
förklarade att om det ska pratas med någon så är det med henne, Jag har mailat 
Cliffton och stängt av företaget chefen för Cliffton ringde och begärde info om varför 
osv efter infon var han helt på min linje och skulle kontakta åkaren och säga samma 
sak att om det ska bli något mer arbete så ska det skrivas avtal  

Förutom detta så har det inte hänt så mycket 
PEAB anläggning betong: 
 

 

Skanska Väg och Anläggning  

Nu har avtalsutbildningarna samt §38-40 hanteringen rullat i gång ute i 
verksamheten, och det är bara att hoppas att det ska reda ut en massa frågetecken 
samt att våra chefer ska få klarhet hur vi ska bemanna våra arbetsplatser framöver 
så det blir rätt. Dock har det visat sig att Skanska anlitar Farmartjänst på vissa projekt 
trots att de saknas kollektivavtal och betalar inte in arbetsgivaravgifter samt att de 
inte betalar till FORA. Vi ser i nuläget över samtliga Farmartjänst Ekonomiska 
föreningar som finns i vår leverantörsportal för att se över vilka som Skanska har 
anlitat samt få de som inte uppfyller lag och avtal blir avförda. 

Vi har i skrivande stund ett ”Case” rörande en F-skattare som arbetsgivaren vill ta in 
på ett av projekten i Skåne. Efter många turer har det har gått så långt att Skanska 
har haft en förhandling med Byggnads. De är inte överens i frågan så det går iväg till 
en central förhandling. Detta ska bli spännande att följa eftersom Byggnads har 
samma synsätt som vi i frågan och vill pröva fallet ända upp på central nivå. 

Det utländska företaget som Skanska hade anlitat i Årjäng ”Europool” har varit uppe i 
förhandling hos BI. Niklas Rydh har fått ta över fallet efter Anders Johansson som har 
lämnat sin anställning på SEKO. Resultatet blev att vi ska få ta del av 
anställningsbevis samt vilka löner som betalats ut när de har varit och arbetat i 
Sverige. Skatteverket samt de Polska myndigheterna ska reda ut var de ska betala 
skatt och moms. Vi lär inte komma någon vart med detta men de förstår att vi har 
ögonen på dem säger Niklas Ryds avslutningsvis. 

 

 



Trafikverket:   

Färjerederiet lämnar man inte ut namn på de företag man anlitat. Som orsak anger 
man att det inte finns resurser i Färjerederiet för att ta fram det. Trafikverkets Inköp 
och logistik har tagit fram de uppgifter som jag vil ha. Under året så har vi i haft 578st 
upphandlingar varav 394st finns på godkända listan. Av de 182 som inte är 
förhandlade så är 55 entreprenörer och 135st tjänster, 100 st. har fått nej om vi fått 
frågan. Vi har inte fått någon på arbetsgivare sidan som sköter UE frågorna. Vi har 
haft en skadeståndsförhandling då man inte följt MBL§38 och där ska arbetsgivaren 
komma med förslag till utbildning. 

 

 

 
Infranord: 
 

Avförda från respektive företag  

Se bilaga. Samt försöka få en bevakningslista. Mailar ut listan. 

 

Farmartjänst/Maskinringen 
Mötet överenskom att göra en översyn på hur de ekonomiska föreningarna typ 
Farmartjänst/maskinringen som finns upptagna på UE-listorna. Exempel har de avtal, 
finns anställda, betalar de sina arbetsgivaravgifter. Sköter inte ekonomiska 
föreningarna detta begär att de avförs från UE-listorna 

 

Transport med sprider 
Gruppen enades om en gemensam syn på vilka krav som skall ställas på transport 
med sprider enligt följande: 

Enmans åkare krävs inget avtal 

Anställd av åkare utan avtal, krävs tecknande av Väg och Ban eller Transport-avtal. 

Anställd av åkare med befintligt Transportavtal är ok 

 

Utbildning för UE-gruppen 
Gruppen har ett behov att förkovra sig i hantering av bemanningsföretag vilka 
använder sig av utländsk personal, KJA kommer att kontakta Anna-Lena Norberg för 



att få prisuppgifter för utbildningsdagar. Gruppen har för avsikt att äska pengar för 
utbildning till innevarande år alternativt i kommande budget för 2015.  

KJA kontaktar Skattemyndigheten för en träff i höst för få uppdatering på deras syn 
på bemanningsfrågor samt hur vi skall kunna identifiera fuskade företag.   

 

Digital 4820 blankett 
Mötet tog del av en digital 4820 blankett vilken gör att vi snabbare kan uppgifter på 
arbetsgivareavgifter på företag. Glöm inte kopiera innan användning då man inte kan 
ta bort företag om man ”sparat” på filen. 

 

Deltagande från BO Energi och Tele 

Intresse fördeltagande har visats från BO Energi och Tele att delta i vår UE-
samordning och gruppen kommer att bjuda in en person från varje BO till höstens 
möten. 

 

Mötesplanering 2014 
 
11/6 Telefon möte KL 09.00- 15.00 

30/9 Stockholm KL 10.00- 16.00 

11/11 Stockholm KL10.00-16.00 

 
 

Övriga frågor 
 

 

 

Minnesanteckningar förda av 

Karl-Johan Andersson 

 


