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Närvarande:   

Thomas Skoog TSK  SVEVIA 

Karl-Johan Andersson KJA  NCC Roads  

Christer Lindahl CLI  SKANSKA Anläggning 
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Minnesanteckningar från arbetsmöte med branschens U E-samordningsgrupp 2014-11-
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 

 

Inbjudna gäster till dagens möte 

Mötet skall behandla rutiner för MBL § 38-40 rutiner i förtagen i syfte att 
homogenisera denna, vidare behövs en dialog med förbundet angående när avtals 
skall tecknas med SEKO, därav närvarandet av IFR och LNI.  

Tillsammans med BIB skall UESAM skapa rutiner att hantera förmedlingsföretag 
samt få en utbildning i detta.  

Mötet kommer också att inleda arbete med att få fram en mer detaljerad MBL § 38-
40 blankett 

 

Arbetsmöte 

Detta möte är inte ett av UESAM ordinarie möte där vi rapporterrar från hanteringen i 
företagen utan vi skall tillsammans med inbjudan gäster ta fram ett framtida 
arbetssätt. 

 

Hantering av MBL§ 38-40 

UESAM tog beslut i juni 2014 att alltid kräva SEKO avtal när UE skall in på en 
arbetsplats som går under SEKOs avtalsområde, IFR påtalade att detta kan skapa 
konflikt med andra LO-förbund då det kan bli frågan om gränsdragningsproblematik. 
Som exempel togs att det blir fel att kräva SEKO avtal på ett mindre räckes byte vid 
något av Trafikverkets drift och underhållskontrakt där entreprenören har avtal med 
IF/Metall och där har sin huvudskaliga verksamhet. UESAM förstod problemet och 
kommer att framöver hantera enligt denna modell: 

Inkommer UE blankett där inget SEKO avtal finns skall vi begära att de tas bort från 
UE-förteckningen, då kräver UESAM att en MBL 38 § genomförs för att utröna om ett 



SEKO avtal skall tecknas. Om entreprenaden är av mindre omfattning och att annat 
LO-avtal är tillämpligt skall ett protokoll upprättas som fastslår under vilket tid arbetet 
skall utföras samt vilka arbetsuppgifter som avses. Konstateras i MBL 38 § att SEKO 
avtal skall tecknas lämnas detta över till lokal ombudsman. 

 

Förmedlingsföretag 

BIB inledde med  en utbildning om hur förmedlingsföretag fungerar och vad som 
krävs för att inneha ett förmedlingsavtal. UESAM vill ha del av kontinuerlig 
information om vilka som finns på en sådan förteckning, BIB förevisade hur status 
var ute i landet och att UESAM kan begära att få del av förteckningen när behov 
finns. UESAM beslutade att inför varje UESAM-möte begära ut uppdaterad 
förteckning. 

 

Ny 38-40-blanket 

UESAM tog del av alla närvarande företagsblanketter och konstaterade att alla såg 
mer mindre lika ut och alla saknar en utökad information. Ett inledande arbete 
påbörjades med en SVEVIA blankett som utgångsmall. Arbetet beräknas på under 
vintern 2014-2015 

 

Mötesplanering 2015 

Avstämningsmöte den 22 dec KL 09.00-12.00 på LYNC 

Mötesplanering för 2015 tas den 22 dec 

 
 

Avslut  

Då inga övriga frågor förekom avslutade KJA möten 
 

 

 

Minnesanteckningar förda av 

Karl-Johan Andersson 

 


