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Närvarande: 

Urban Svensson UBE   PEAB   

Thomas Skoog THS  SVEVIA 

Karl-Johan Andersson KJA  NCC  

Tommy Lundqvist TLU  NCC 

Christer Lindahl CLI  SKANSKA 

Frederick Linderos FLI  Infranord 

Ronnie Bergmark RBE  Ombudsman 

 

Minnesanteckningar från mötet med branschens UEsamo rdningsgrupp 2012-09-14 

 

Öppnande av mötet 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet 

 

Dagordning 

Mötet beslutade dagordning tas fram till nästa möte enligt ök på mötet. 

 

UE- rapporter från verksamheten 

Respektive företag gjorde en redogörelse hur det fungerar på sitt företag. Nästa 
protokoll kommer att innehålla dokumenterad rapport från verksamheten. Mötet 
beslutade Frederick Linderos får uppdraget att skriva minnesanteckningar 

  



 

UE 38 - 40 

KJA rapproterade att på NCC lägger företaget in entreprenören som skall in på UE-
listan och sedan gör SEKO kontrollen. Detta innebär onödigt extra arbete med att 
avföra ett företag som inte har kollektivavtal. På detta sätt hanterar övriga BI företag 
också sina UE-listor. SEKO i SVEVIA gör kontrollen innan man tar in företaget att 
utföra arbete för förtaget. Till nästa möte den 15 november skall respektive BI företag 
påbörjat att ändra denna hantering. FLI informerade att på Infranord kan man ta in 
företag utan kollektivavtal på sina arbetsplatser och de enda SEKO i företaget kan 
göra är att reservera sig mot detta. FLI tror att det nya företagsavtalet innebär att 
kollektivavtal krävs för att utföra arbete för Infranord. 

 

 

 

Aktuella ärende 

KJA och TLU rapporterade från två aktuella ärende: 

Jönssons Betong vilken levererar och tillverkar betong på arbetsplatsen och inte har 
betalat arbetsgivareavgifter på de 3 senaste månaderna men fakturerat NCC över 30 
miljoner under 2012. 

Kauppi Entreprenad AB som NCC Roads har lånat in arbetskraft ifrån utan att 
förhandla. Förhandlingsframställan är utskickad. 

Återkoppling på nästa möte 

 

 

 

Skanska 

På Skanska har SEKO gett Mats Harring (Asfalt och Betong) och Christer Lindahl 
(Väg och Anläggning) mandat att följa upp UE-hanteringen. CLI  lät mötet ta del av 
ett förslag på skrivning från företaget hur detta skulle hanteras. UE-gruppen 
reagerade på ett stycke som innebar att utsedd UE-hanterare inte kan gå in på 
arbetsplatsen enkom för att kontrollera UE, det borde inte var ett problem då både 
Skanska och den fackliga organisationen är  överens om att Skanska skall bara 
använda sig av seriösa entreprenörer. 

 



 

 

 

 

 

Skadestånd 

UE-gruppen diskuterade en gemensam syn på storleken på skadestånd som kan 
komma att utkrävas samt att göra en mall för detta. Det resulterade i att det finns en 
hel del att väga in vid ett skadeståndsanspråk, ex är det upprepande tillfälle, tar in 
företag trots kunskap om oseriöshet, missad förhandling enligt § 38 eller § 11 MBL. 
Det finns också då det sker misstag och med den bakgrunden avstod UE-gruppen att 
göra en ”prislista” vi detta tillfälle, kan bli att frågan återupptas framöver. 

 

 

 

Möten 2012 

 15/11, vid detta möte läggs mötesplan för 2013 

 

 

Minnesanteckningar förda av 

Karl-Johan Andersson 

 

 

 

 

 

 

 


