Byggbranschen i samverkan;
Tre projekt under 2016
• Under 2016 har vi verkat i 10 år och inriktar oss nu på tre
”huvudspår”; Politisk påverkan, Attitydprojektet ”Ren Byggbransch”
samt kommunikationssamordning Personalliggare 2016.
• Vi uppmärksammar vårt 10-årsjubileum samt uppdaterar vår
värdegrund enligt ovan.
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Projekt Politisk påverkan 2016

Vårt mål;
Det måste till modern lagstiftning som
• stärker den sunda konkurrensen
• skyddar de trygga vita jobben
• och de seriösa företagen
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LAG OM
ANMÄLNINGSPLIKT

En sund byggbransch
LAG OM
PERSONALLIGGARE

LAG OM
ARBETSGIVARDEKLARATION
PÅ INDIVIDNIVÅ
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 Lag om elektronisk Personalliggare kopplar samman företaget med
individen och skapar ett underlag för arbetsgivaransvar och
skatteinbetalningar.
 Lag om Arbetsgivardeklaration på individnivå bekräftar företagets
koppling till individen genom ett kvitto på arbetsgivaransvar genom
inbetalda arbetsgivaravgifter.
 Lag om Anmälningsplikt för alla företag till Skatteverket ger
konkurrensneutralitet genom att Skatteverkets kontroll av svenska
och utländska företag kan likställas.
 ID06 är verktyget som kopplar samman företaget med individen och skapar
ett underlag för kontroll av arbetsgivaransvar och skatteinbetalningar.
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Politisk påverkan 2016, forts
Aktiviteter för främst det nationella kansliet, inkl Peter Löfgren;

• Under 2016 prioriterar vi påverkan kring ny Lag om
arbetsgivaruppgift på individnivå
• Vi gör egna aktiviteter – t ex under Almedalsveckan
• Vi samarbetar med Stora Branschgruppen och deras program Tre
åtgärder för konkurrens på lika villkor där bl a Skatteverket,
Ekobrottsmyndigheten, Konkurrensverket, Arbetsmiljöverket, Almega,
LO och Transportarbetarförbundet ingår.
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Projekt Ren Byggbransch

Vi vill
• att byggbranschens aktörer agerar professionellt och följer svensk
lagstiftning,
• att svenska folket har en positiv attityd till byggbranschen,
• att alla medarbetare i branschen tar ställning mot
svartjobb/ohederligt arbete i branschen,
• att samtliga byggarbetsplatser i Sverige tillämpar ID06
närvaroredovisning.
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Ren Byggbransch, forts
• Syfte; Att ta avstånd från svartarbete och annan ekonomisk
brottslighet.
• Mål; Vi vill skapa en sektor där företagen kan konkurrera på lika villkor,
där kvalitet och utveckling står i centrum och där medarbetarna har
säkra arbetsförhållanden.
• Målgrupper; Elever och lärare inom vår sektor, branschens företag
och medarbetare, samt sekundärt allmänheten.
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Ren Byggbransch, forts
Aktiviteter för de lokala nätverken

• Att samverka i ett lokalt nätverk för Byggbranschen i samverkan på
14 orter
Befintliga; Skåne/Halland, Småland/Blekinge, Väst, Karlstad,
Linköping/Norrköping Örebro, Uppsala, Stockholm, Sundsvall, Gävle
Dala, Västerbotten, Norrbotten
Under bildande 2016; Västerås/Eskilstuna, Gotland
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Ren Byggbransch, forts
Aktiviteter för de lokala nätverken

• Att tillsammans arrangera lärar- och elevmöten på främst de olika
yrkesprogrammen inom sektorn

• Att marknadsföra vårt skolmaterial
med trycksak, webbfilmer, handledning,
Se www.renbyggbransch.nu
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Om du jobbar svart får du
INGEN SJUKPENNING om du
blir sjuk eller skadar dig

Om du jobbar svart får du
INGEN A-KASSA
om du blir utan jobb
Om du jobbar svart får du ingen eller
för liten registrerad inkomst och därför
SVÅRT ATT LÅNA PENGAR

Om du jobbar svart får du
EN LUCKA I DITT CV
Om du jobbar svart
HJÄLPER DU BROTTSLINGAR
ATT TJÄNA PENGAR
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Ren Byggbransch 2016, forts
Aktiviteter för de lokala nätverken

• Att erbjuda det kostnadsfria seminariet ”Hellre byråkrati än
ekonomisk brottslighet till bl a lärare och inom branschen.
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Ren Byggbransch, forts
Aktiviteter för kansliet

• Uppföljande enkäter om attityder hos bransch resp

lärare/elever

genom TNS SIFO
• Stöd till de lokala nätverken
• Hemsida

• Sociala medier
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Projekt Kommunikationssamordning

Personalliggare
För att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare
konkurrens inom byggbranschen införs från 1 januari 2016 krav att
använda personalliggare i byggbranschen.
Aktiviteter för såväl den nationella arbetsgruppen/kansliet som de
lokala nätverken;
Genom bl a hemsida, nyhetsbrev och personliga möten förser vi
branschen med löpande kommunikation kring Skatteverkets
tillsynsarbete och den praktiska tillämpningen ute på arbetsplatserna.
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Före byggstart
Skatteverket

Reg byggarbetsplats

Byggherre
Bygg
anmälan
Näringsidkare verksam
på byggarbetsplats

Verksam person på plats

Under byggnationen

Revision

IDnummer

Avregistrera

Kontrollbesök
Hela personalliggare
tillgänglig för
SKV

Tillhandahåller
personalliggare

Registrerar ID-uppgifter
om N och för
verksamma personer

Byggnation färdig

Anmäla
avslut

Personalliggare
för N tillgänglig
för SKV

Registrerar närvaro
löpande
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Verksamhetsstyrning
• Styrgrupp; Policygrupp mot svartarbete, VD:ar och ordföranden från

Byggbranschen i Samverkan samt representanter från Skatteverket
och Ekobrottsmyndigheten. Peter Löfgren från Sveriges Byggindustrier
är sammankallande och gemensam talesperson för Byggbranschen i
samverkan. I Policygruppen följs våra gemensamma åtaganden upp
och nya initiativ planeras.
• Nationell BBIS-arbetsgrupp och kansli; Gisela Högberg, Sveriges
Byggindustrier leder projektet och arbetsgrupp med ledamöter från
de 11 organisationerna och förbunden inkl ett kansli tillsammans med
Henry Cohen, ansvarig digitala medier på Sveriges Byggindustrier.
• 14 Lokala BBIS-nätverk; samordnas oftast av de lokala cheferna för
Sveriges Byggindustrier resp Byggnads på orten.
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