
DEBATT 

FÖLJ BYGGVÄRLDEN PÅ TWITTER:  
TWITTER.COM/BYGGVARLDEN

…ÄVEN VIA FACEBOOK:  
FACEBOOK.COM/BYGGVARLDEN

…OCH MISSA INTE BLOGGEN:  
BYGGVARLDEN.SE/BLOGS

n  Byggvärlden ges ut av Nordic Construction Media AB, ett företag i Docu nordic-koncernen. Tidningen produceras av Svenska Media Docu AB.     n   Tryck: V-TAB Västerås 2016, Redaktionen ansvarar ej för insänt ej beställt material.

Polygonvägen 19, 187 66 Täby  n  0651-150 50

”Skatteverkets brist på agerande 
har snedvridit konkurrensen” 

MAGNUS TOTH 
VD Cikado AB

behövs är en app i mobiltelefonen. 
Mitt eget företag tillhandahåller en 
sådan lösning som man kommer i 
gång med på ett par minuter.  

P R O B L E M E T Ä R  AT T Sveriges bygg-
industrier med hjälp av Skattever-
ket snedvridit informationen så att 
många tror att ID06 är det enda sys-
tem som uppfyller lagens krav. Ett 
tecken på det är att var tredje kund 
som tar kontakt med oss undrar om 
vår app egentligen är laglig. De tror 
att de kommer att bryta mot lagen 
om de köper vårt system.  

Hur har det blivit så här? En 
orsak kan vara att Skatteverket in-
volverade Sveriges byggindustrier 
i arbetet med den nya lagen om 
elektroniska personalliggare. Det 
kan ha gett Sveriges byggindustri-
er och ID06 en särställning och lett 
till uppfattningen att Skatteverket 
delegerat ansvaret för personallig-
garna till Sveriges byggindustrier. 

Vidare ”ackrediterar” Sveriges byg-
gindustrier företag som tillhanda-
håller lösningar som ansluter sig till 
ID06-systemet. Det låter ju närmast 
som myndighetsutövning. I mång-
as ögon är den nya lagen helt enkelt 
en ID06-lag.  

M E N  I N G E N STA N S  I  lagen nämns det 
något om ID06 eller att det skulle 
vara ett krav att använda sig av ID06. 
Den som letar efter information på 
Skatteverkets hemsida om det hit-
tar ingenting. Det är ett problem 
för alla alternativa leverantörer. 
Skatteverket bör tydligt tala om att 
ID06 inte är ett krav och att det finns 
andra tillåtna lösningar på markna-
den.  

Man kan hävda att jag skriver i 
egen sak. Och det gör jag, men icke 
desto mindre är det jag skriver sant 
och riktigt. Skatteverkets brist på 
saklig och grundläggande informa-
tion om lagen har gett hela bygg-

Från och med årsskiftet gäller lagen 
om elektroniska personalliggare 
i byggbranschen. Det företag, den 
organisation eller den förening som 
är byggherre ska se till att det finns 
en elektronisk personalliggare som 
lagrar uppgifter över alla arbetare 
på bygget i ett dataformat som Skat-
teverket kan ta del av. Det här bety-
der t ex att småföretagaren som vill 
fräscha upp sina lokaler omfattas av 
det nya regelverket om arbetet inkl. 
material överstiger 180 000 kr. Även 
landets alla bostadsrättsföreningar 
omfattas av den nya lagen.  

Lagen har förstås kommit till för 
att motverka svart arbetskraft inom 
byggbranschen. Som tur är – för alla 
bostadsrättsföreningar och småfö-
retagare – är det möjligt att skriva 
över ansvaret för den elektroniska 
personalliggaren på det byggföre-
tag som utför själva ombyggnaden. 
Men då kräver lagen att det finns 
ett byggföretag som är totalentre-

prenör. Det är inte möjligt att skriva 
över ansvaret om man anlitar en 
snickerifirma för snickeriarbetet 
och en annan för rördragningar. Då 
är man i lagens mening själv bygg-
herre med totalansvar, även för den 
elektroniska personalliggaren.  

D E T VA R  B A KG R U N D E N .  Nu kommer 
vi till själva problemet.  

Sedan flera år finns det inom 
byggbranschen ett system med 
id-kort som branschorganisationen 
Sveriges byggindustrier tagit fram. 
Det kallas ID06 och kan exempelvis 
användas som in- och utpasserings-
kort på större byggarbetsplatser. Det 
kräver dock att alla utrustas med ett 
eget personligt ID06-kort och att 
man monterar upp kortläsare vid 
alla ingångar. ID06-systemet kan 
även anpassas så att det kan använ-
das som en elektronisk personal-
liggare. Men det finns även andra 
och enklare lösningar, där allt som 
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BILDEN 

Med tanke på det 
innehåll Nobel Center 

erbjuder är byggnaden 
snarare för liten.

Christoph Felger, arkitekt

Täby Park ska bli en 
storstad på kartan 

men en småstad i själen.

Anna Galli, vd

Ett bygge är rena 
drömmiljön för råttor. 

Det är alltid lugnt efter 
klockan fyra.

Andreas Tapper, skadedjurskonsult

Reglerna är inte 
uppdaterade och 

där krävs en översyn.

Fredrik Anheim, produktionschef

SID 4-5

Nya ministrarna mötte pressen
F Ö R R A  V E C K A N S  STO R A  nyhet var när statsminister Stefan Löfven presen-
terade de nya statsråden. Peter Eriksson (MP) utsågs till ny bostadsminister 
efter Mehmet Kaplan. Foto: Anna Sjöström

SID 6

SID 14

SID 20

SID 28

branschen en skev bild av vad som 
egentligen gäller för elektroniska 
personalliggare.  

Även om Skatteverket nu skulle 
gå ut med tydlig information om 
att ID06 inte krävs för att leva upp 
till lagen är skadan redan skedd. 
Effekterna kommer att leva kvar och 
vi företagare som erbjuder alterna-
tiva, billigare och enklare lösningar 
kommer att få fortsätta att lägga en 
stor del av vår arbetstid på att för-
söka övertyga kunder om att våra 
lösningar lever upp till lagens krav. 
Vissa kunder lyckas vi inte övertyga. 
Skatteverket bär ett stort ansvar för 
det.  

Den nya lagen om elektroniska personalliggare ska stoppa svart arbetskraft i byggbranschen. 
Lagen innebär att det företag eller den förening mm som behöver bygga nytt, bygga om eller 
renovera kan bli skyldig att skaffa en elektronisk personalliggare. Avsaknaden av information 
från Skatteverket har dock fått många att tro att Sveriges byggindustriers ID06-kort måste inte-
greras med den elektroniska personalliggaren för att den ska vara laglig vilket är helt felaktigt.  
Det skriver Magnus Toth, vd för bolaget Cikado i Helsingborg som utvecklar appar. 
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