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Skanska Sveriges villkor elektronisk personalliggare

Villkor avseende elektroniska personalliggare
För Skanskas entreprenader gäller ID06. Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler om
elektronisk personalliggare i byggbranschen, enligt lag om ändring i skatteförfarandelagen
(2011:1244). Kortfattat innebär det att samtliga verksamma på en byggarbetsplats dagligen ska
registrera sin närvaro elektroniskt. Du kan läsa mer om vad lagen innebär på bl a Skatteverkets
hemsida – Företag/Arbetsgivare/Personalliggare.
För dig som är underentreprenör till någon av Skanskas entreprenader eller serviceuppdrag
kan det innebära att du, dina anställda och av dig anlitade underentreprenörer ska föra
personalliggaren i de verktyg Skanska tillhandahåller. Det är därför viktigt att du tar dig tid att
läsa igenom informationen om vad det nya regelverket innebär och förbereder dig, dina
anställda och de underentreprenörer du anlitar så att ni kan fullgöra era skyldigheter enligt
lagstiftningen.
Vad gäller för din verksamhet och dina anställd a?

När du, dina anställda eller av dig anlitad underentreprenör är verksamma på någon av
Skanskas byggarbetsplatser måste ni kontakta arbetsledningen för att få information om var ni
ska föra er personalliggare och hur denna hanteras. Utöver det måste ni, om det är en
inhägnad arbetsplats med inpasseringssystem, innan påbörjad verksamhet föranmäla samtliga
verksamma personer till arbetsledningen.
Du är även skyldig att föranmäla vilka underentreprenörer du anlitar och informera dina
underentreprenörer att de har samma skyldighet som du.
Vilken utrustning krävs?



ID06-kort– För att den elektroniska redovisningen ska fungera måste alla på Skanskas
byggarbetsplatser bära ID06-kort, som dels tjänar som identifikation, dels innehåller en
"RFID-tag" som överför kortinnehavarens uppgifter till personalliggaren. Om du och dina
anställda inte redan har giltiga ID06-kort måste ni omgående beställa dessa. ID-06-kortet
måste vara utställt på den juridiska enhet den anställde tillhör, d v s det löneutbetalande
företaget. Hur du beställer kort kan du läsa om på www.ID06.se.



Mobiltelefon (Smartphone) – Om ni befinner er på en byggarbetsplats som är i ett
uppstarts- eller avslutsskede, eller om arbetsplatsen är i anknytning till ett kortare
serviceuppdrag är det troligt att fasta registreringsenheter inte är tillgängliga. Då krävs det
en sk smartphone för att registrera närvaro. Detta sker med stöd av en MobilApp. Idag
fungerar appen med operativsystemen Windows, Android samt iOS (appleprodukter). Det
krävs dock ingen RFID-läsare i telefonen. Det är ditt ansvar att se till att du, dina anställda
och de underentreprenörer du använder har en smartphone.



MobilApp – För att mobiltelefonen ska kunna användas för att registrera närvaro måste
den verksamme ladda ned den MobilApp som stödjs av byggarbetsplatsens personalliggare. MobilApparna kommer att finnas tillgängliga i App Store (Iphone), Google Play
(Androida modeller) samt Windows Store (Windowsmodeller) från och med januari 2016.
Kontakta arbetsledningen på byggarbetsplatsen för vidare information och vilken App
byggarbetsplatsens personalliggare stödjer.

