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Minnesanteckningar från mötet med branschens UE-sam ordningsgrupp 2014-09-30 

 

 

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 

 

Inbjuden gäst till dagens möte 

Annelie Dahlberg hade frågor om hantering av utläggning av delar av drifts och 
underhålls(DOU) kontrakt på UE och var av den anledningen inbjuden att delta på 
dagens möte. Kort presentation av mötets deltager genomfördes 

 

UE- rapporter respektive företag: 

NCC Roads:  
Kajos Städ och Service 

Inkommen UE 38-40 på Kajos är behandlad och SEKO kommer att lägga en § 39 
MBL då företaget inte har något avtal med SEKO. Arbetsledningen uppger att 
företaget har städat lokalerna tidigare men kommer framöver att sköta toaletterna på 
driftskontraktet. Vid närmre kontroll visade sig att bolaget är passivt, det finns inget 
F-skattebevis samt inget i FORA 

AL-väg och vakt 

Förtaget har varit inne som UE på NCC utan att vara anmälda på UE 38-40, SEKO 
har gjort företaget uppmärksam på detta och blankett har inkommit. AL är ett bolag 
som det blåser mycket omkring dock har vi inget förhandlingsresultat som visar att 
bolaget är oseriöst varför det kommer att godkännas, dock kommer SEKO att begära 
in underlag på gjorda riskbedömningar samt hur företaget arbetar med SAM. 

Tony Eriksson Markentreprenad  

Har varit verksam hos NCC Roads och bara haft avtal med Byggnads, SEKO krävde 
kollektivavtal med kollektivavtalsbärande part och detta är numera gjort. 

KJA 

  

 

NCC Construction: 
Europol, engelsk 2004 blankett, skickar tillbaka en fråga om de är UE och var och 
vad de ska användas. Blanketten kommer från NCC Purchasing Group AB. Har inte 
hört talas om det tidigare. Och en del förklaringar på avkortningar. 
Svaret är UE och ska utföra platt & markbeläggningsentreprenader på Angereds 
Närsjukhus i Göteborg, återkommer nästa möte. 
 
 



Ödalens Mark & Maskinstjänst de kör åt NCC med hängavtal, meeeen 
Har inhyrda maskinister från CBS-Mark AB Stefan Hjälmgren, kontakt med inköp 
Mark Stockholm så tas de bort från arbetsplatsen, återkommer efter kontroll. 
 
LBC Logistik Östra Wermland AB Ej avtal enligt Fora bara tjänstemanna-avtalet 3 
man, Alla bolag 12 man anställda. VD Per Henrik Gillisson kopplingar till 8 bolag och 
23 kopplingar till andra bolag. 
 

SVEVIA: 
 

PEAB asfalt:  
 

PEAB anläggning betong: 
 

 

Skanska Väg och Anläggning  

Efter detta möte har vi haft en lokal förhandling rörande att vi begärt att två UE ska 
avföras från vår leverantörsportal. Dessa har varit anlitade och arbetar på Asfalt och 
Betong som rena f-skattare och borde vara anställda. Företaget lyssnade och tog åt 
sig av våra argument i frågan Resultatet blev en överenskommelse att de avförs från 
vår UE lista och ska anställas på säsong till nästa säsong. 

Arbetskraft Öresund- Jens Möller Byggtjänst AB 

Det har uppdagats att Skanska har anlitat Jens Möller Byggtjänst AB som UE.  

Dock har faktureringen gått till Arbetskraft Öresund. Då händelserna har ägt rum på 
Byggnads avtalsområde har de fått infon och ärendet. Jens Möller är inte förhandlad 
och godkänd av Byggnads.  

Uniflex och Lernia 

Skanska har brustit i förhandlingsskyldigheten enligt § 38 då de anlitat 
bemanningsföretagen Uniflex och Lernia vid 2 tillfällen under sommaren. Då 
händelsen inträffade på Byggnads avtal har Byggnads aven här fått infon och 
ärendet. Vi får se om de ska driva det vidare. 

 

 

Trafikverket:   

 



 

 

 
Infranord: 
 

Avförda från respektive företag  

Alla avförda företag skall sändas KJA för registrering. 

 

Uppföljning kontakt med Skattemyndigheten 

KJA har varit i kontakt med Skattemyndigheten angående ett möte den 11 november 
dock har inte ansvarig person ännu återkopplat. Mötet förslog att lägga ut ett ytterlige 
datum för att kunna ge alternativ 

 

 

Tillgång till förmedlingslistor 
TSK tog upp fråga om att UE-ansvariga i företagen skall tillgång till de 
förmedlingslistor som finns hos SEKO. Mötet beslutade att bjuda in Björn-Inge 
Björnberg (BIB) till ett UE-möte på Lastberget den 11 november. Detta är om inte vi 
får till mötet med skattemyndigheten med samma mötesdatum 

 

UE-blankett 
Mötet beslutade att ta fram en UE blankett med gemensam försättsblad, alla har i 
uppgift att plocka fram förslag som UE-samordningen sammanställer.  BIB kommer 
att få till uppgift att prova möjligheterna att göra en överenskommelse med Sveriges 
Byggindustrier under gällande avtalsperiod 

 

Aktivitetsplan och budget 2015 
Mötet godkände föreslagen aktivitetsplan och budget för UE-samordningen 2015. 
KJA fick i uppdrag att skicka densamma till BO kassören Urban Svensson  

 

Mötesplanering 2014 
 

11/11 Stockholm KL10.00-16.00 



1/12 Eventuellt LYNC 

 
 

Avslut  

Då inga övriga frågor förekom avslutade KJA möten 
 

 

 

Minnesanteckningar förda av 

Karl-Johan Andersson 

 


