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Närvarande:   

Thomas Skoog TSK  SVEVIA 

Karl-Johan Andersson KJA  NCC Roads  

Christer Lindahl CLI  SKANSKA Anläggning 

Niclas Ericsson NER  SKANSKA Asfalt och betong 

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 2014-06-11 

 

 

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:  
JÅ Mark och Energi: 

JÅ Mark och Energi verksam i Gävleborg NCC Roads. § 12 förhandling, vi gjorde 
förtaget uppmärksamt på att de hanterade MBL 38-40( KAP 23 Väg och Ban-avtalet) 
på ett felaktigt sätt, företaget fanns inte med i GR (NCC UE-lista) SEKO gjorde en 
genom gång hur det skall hanteras. Företaget medger att det inte varit korrekt och 
det skrivs in i protokollet att det skall ses som en varning. Koppling till förhandling i 
Construction 

WEWAB: 

Trafiksäkerhetsföretag vilka uppmärksammades på ett beläggningsarbete i Ljusdal, 
alltså samma område som Gävleborg. WEWAB finns inte med i GR och SEKO har 
skickat en skadeståndsförhandling och den kommer att genomföras den 16 juni. 
Även denna har koppling till Construction 

Fässbergs Entreprenad: 

Verksam som UE i NCC Roads på Marstrand och genomför justeringsarbete vilka 
enligt MB-gruppen har utförts av NCCs egna personal tidigare. Brott mot MBL § 19 
och 11 då ingen förhandling om att sälja ut delar av verksamheten till UE genomförts. 
Fässberg har inte heller kollektivavtal och är inte hanterade enligt KAP 23. 
Framställan om avtalsbrott är skickad 

Kilanda Grävtjänst: 

Är in anmäld som enmansföretagare i GR augusti 2013, är verksam som UE i 
Göteborg med grävmaskin och lastbil med gubbe som är ute i verksamhet som NCC 
skall göra med egen personal. Har numera ett tecknat ett avtal med IF Metall??? 
Brott mot KAP 23, inget tillämpligt avtal samt MBL § 19 och 11. Framställan om 
avtalsbrott är skickad 

AG Entreprenad: 

Är in anmäld i GR, medlem i BI dock inte förhandlat om utsålt projekt med MB-grupp 
. Brott mot MBL § 19 och 11, framställan om avtalsbrott är skickad. 

KJA 

 



NCC Construction: 
 

SVEVIA: 
 

PEAB asfalt: Tiden för det fackliga uppdraget har varit uppe till diskussion och frågan löst 
sig det jag behöver göra är att skicka en så blev det lapp i efterskott och redovisa var jag lagt 
tiden 
UE anmälningar från Norra Sverige kommer in men utan Svenska org. nr och avtal vilket 
Seko inte anser är rätt 

Listan över förmedlade företag är lång jobbas med så fort tiden tillåter  

Företaget LTS Jönköping 556510-2661 har varit inne och kört för oss i Norra Sverige men de 
har inget avtal och är numera stoppade 

PJO   

 

PEAB anläggning betong: 
 

 

Skanska Väg och Anläggning  

Det går sakta men säkert framåt i UE hanteringsfrågorna, både på väg och 
anläggning och asfalt och betong. Det kommer in ett par ansökningar i veckan då 
främst från asfaltsidan och på drift och underhåll. Men visst märks det stor skillnad 
att det är på rätt väg. Det ”Case” vi hade rörande den f-skattare som företaget ville ta 
in på ett projekt som går under Byggnads avtal gick ända upp till BI:s jurister och 
vände innan Skanska valde att inte driva frågan vidare. Vi har nu även ytterligare 2 
liknande fall på asfaltsidan där företaget har anlitat 2st f-skattare för att utföra arbete 
där vi hävdar att det inte är en egen entreprenad utan en förtäckt anställning. Vi 
begärde att dessa skulle avföras på vår leverantörslista då vi inte anser detta vara 
seriöst och att det strider mot branschpraxis.  Företaget delade inte alls våra 
synpunkter i frågan, så ärendet har gått vidare centralt. Frågan ska behandlas i 
mitten på augusti.  Lennart Karlsson träder in som UE ansvarig på Asfalt och Betong 
istället för Nicklas Ericsson som har haft svårt att komma ifrån och inte har fått sin 
utbildning. 

CLI 

 

 

Trafikverket:   



De företag som färjerederiet anlitat har vi fått uppgifter om av upphandling och 
logistik nu. Vi har haft förhandling angående företag som man inte förhandlat I 
Trafikverket. Vi fick ett skadestånd på 200 000kr. Det har gjort verkan för nu kommer 
det in mycket fler som ska förhandlas till mig. Fortfarande så finns det företag som 
man inte förhandlar så vi har förberett arbetsgivaren på ett nytt skadestånd. 

ÅOT 

 

 

 

 
Infranord: 
 

Avförda från respektive företag  

Får kanske införa ny rutin. Återkommer. 

 

Godkänt avtal SEKO 
Vi har, på våra företag, även godkänt att UE har ett BYGGNADS avtal för att verka 
på våra arbetsplatser. Mötet bestämde att hädanefter endast godkänna UE verksam 
på SEKOs avtalsområde vilka har ett tecknat kollektivavtal med SEKO. 

 

Återkoppling utbildning  Anna-Lena Norberg 
Vi har fått prisuppgift på ca 20- 25 000 kr+ res och logi kostnader för en 
tvådagarsutbildning. KJA uppdrogs att kolla budget för i år om vi hade medel för 
detta eller vi äskar i höstens budgetkonferens. 

 

Möte Skattemyndigheten angående bemanning 
KJA uppdrogs att ta kontakt med Skattemyndigheterna för en träff den 11 november 
för att uppdatering på hur vi kan kontrollera att det går schysst till.  

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

 

Ersätta FORA 
PJO lyfte problemen med att FORA ligger nere i flera dagar och av den anledningen 
tagit kontakt med 6F IT för att be dem om hjälp med förslag på lösning. RBE 



informerade att 6F IT för tillfäller arbetar intensivt med att göra ett gemensamt IT-
system med förbunden varför inte vår fråga troligtvis kommer längst upp på 
prioriteringslistan. Vi tar ytterligare kontakt senare. 

 

Mötesplanering 2014 
 

30/9 Telefon LYNC KL 09.00-13.00 

11/11 Stockholm KL10.00-16.00 

 
 

Övriga frågor 
 

 

 

Minnesanteckningar förda av 

Karl-Johan Andersson 

 


