
FÖR EN SUND KONKURRENS OCH TRANSPARENTA 
UPPHANDLINGAR



ID06 värdegrund
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Sund konkurrens förutsätter bland annat modern och 
effektiv lagstiftning samt en väl fungerande uppföljning av 
efterlevnaden. 

Regelverk ska vara transparenta och konkurrensneutrala. 
Företag och individer ska känna trygghet i att skatter och 
avgifter betalas, redovisas och följs upp korrekt. 

Seriösa, ansvarstagande och utvecklingsorienterade 
företag och vita trygga anställningar ska värnas och det 
ska vara lätt att göra rätt och dyrt att göra medvetet fel.  

”Sund konkurrens genom transparens”
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• Det primära syftet är att ge förutsättningar för effektiv 
skattekontroll
• Identifiera arbetsgivare  

• Koppla arbetstagare till arbetsgivare  

• Elektroniskt genererade närvarouppgifter hos personal  

• Det sekundära syftet är ökad säkerhet
• Identifiera arbetstagare  

• Redovisa kompetenser

• Behörighetsstyrd inpassering  

• Det tertiära syftet är ökad effektivitet
• Identifiera arbetsgivare  

• Identifiera arbetstagare  

• Koppla till applikation (digitala tjänster) 

Syftet med ID06 AB
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Effektiv lagstiftning för sund konkurrens
”I en situation där 
det är möjligt att 
fuska, är det alltid 
de seriösa företagen 
som förlorar”  

Lag om 
anmälningsplikt

Lag om 
personalliggare

Lag om 
arbetsgivardeklaration 

på individnivå



ID06 uppdrag  
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ID06 ska utveckla, tillhandahålla och förvalta en ändamålsenligt IT- infrastruktur för 
sund konkurrens utifrån ID06-standardens nomenklatur. 

Myndigheter, organisationer och enskilda näringsidkare kan sedan använda IT-
infrastrukturen med de krav som följer av ID06:s värdegrund samt de villkor som följer 
av ID06-ackrediteringarna. 

Uppdraget förutsätter att ID06, utifrån officiella uppgifter, kan säkerställa unika bolags-
och individuppgifter och därefter koppla samman dessa till ett arbetsgivarsamband.  

Omvärldens förtroendet för ID06-systemet är direkt avgörande för uppdragets 
genomförande. Mot bakgrund av detta är ”kärnprocesserna” för all ID06-verksamhet

• Tillgänglighet (infrastrukturen ska vara online 24/7/365 utan avbrott) 

• Säkerhet (bolags- och individuppgifter ska skyddas så att alla krav enligt General 
Data Protection Regulation uppfylls)

Detta är överordnat allt annat inom ID06-verksamheten och inkluderar såväl kunder, 
leverantörer, partners som användare av ID06-systemet. 



ID06 och konkurrensneutraliteten  
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• Alla företag som uppfyller grundläggande lagkrav kan ansluta sig till ID06.

• ID06 behandlar alla anslutna företag och leverantörer lika (inga rabatter).

• Alla avgifter ID06 debiterar publiceras på ID06:s hemsida.

• ID06 säljer inga produkter (kort, personalliggare, utbildningar).

• ID06 ackrediterar leverantörer som i sin tur säljer produkter och tjänster på en 
fri marknad.

• ID06 utvecklar och förvaltar branschstandarden samt tillhandhåller en säker 
IT-infrastruktur med hög tillgänglighet för sund konkurrens och säkra 
arbetsplatser. 

• Företag eller myndigheter som upphandlar t.ex. byggtjänster väljer fritt bland 
ID06-ackrediterade leverantörerna och gör upphandling i enlighet med 
företagets policy eller för myndigheten gällande regelverk.   



• Breddat ägande under 2017 (10-15 delägare)

• Endast intresseorganisationer som organiserar företag med arbetsgivaransvar som delägare

• Aktieägaravtal som utgår från värdegrunden att ”effektiv skattekontroll stärker den sunda 
konkurrensen”

• Delägarkretsen ska skapa legitimitet för ID06-verksamheten och utgöra en stark 
kontrollfunktion för att syftet med ID06-verksameten inte förfelas

• Vinstbegränsning (vinsten ska återinvesteras i utveckling samt resultera i avgiftssänkningar)

• Professionell styrelse

• Inga organisationsanställda i styrelsen

• Intressentråd utan beslutanderätt inrättas (användare av ID06-infrastrukturensystemet)

• Sveriges Byggindustrier högst 40 procent ägande

• Sveriges Byggindustrier ska ha en stor ägarandel för att säkra värdegrunden

• Sveriges Byggindustrier har ställt ut kapitaltäckningsgaranti till ID06 AB   
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Breddat ägande för stark förankring 



www.id06kompetensdatabas.se 8

• Heltäckande system

• Kopplat till ID06 systemet

• Användarvänligt

• Seriöst

• Processtyrt 

• Kopplat till fokusområden

• En säker arbetsplats

• En sund byggbransch

Målsättning ID06 kompetensdatabas



Registrerade utbildningsbevis

• ID06 Kompetensdatabas ansvarar för systemet

• Ackrediterade utbildningsbolag säkerställer att registrerad utbildning uppfyller 
gällande krav från lagar/branschöverenskommelser

• Krav på legitimation vid registrering

• Möjlighet till kontroll av utbildningsbolag 
( stickprovskontroller, enkätundersökningar, kontroll av inskickade uppgifter)

• Försvårar möjlighet för oseriösa aktörer att använda förfalskade utbildningsintyg

www.id06kompetensdatabas.se
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http://www.id06kompetensdatabas.se/


Avgifter ID06 Kompetensdatabas

Årsavgifter – per företag

• Endast läsbehörighet – egna medarbetare 0 SEK/år

• ID06-ackrediterad kompetensregistrator 6.000 SEK/år
(utbildningsföretag, företag, organisationer)
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• Registrering av utbildningsbevis
- äldre utbildningsbevis: 20 SEK/styck (engångsavgift)
- nya utbildningsbevis: 100 SEK/styck (engångsavgift)



LAGEN OM ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE



Skatteverket

Byggherre

Näringsidkare 
verksam på 
byggarbetsplats

Verksam person 
på plats

Bygg
anmälan

Reg bygg-
arbetsplats

Före byggstart Under byggnationen Byggnation färdig

Anmäla 
avslut

Avregistrera

Hela personal-
liggare  tillgänglig 

för SKV

Personalliggare 
för N tillgänglig 

för SKV

Registrerar ID-uppgifter 
om N och för 

verksamma personer 

Registrerar närvaro 
löpande

Tillhandahåller 
personalliggare

ID-nummer
Revision

Kontrollbesök



Byggherre

• Anmäla byggstart till Skatteverket

• Skaffa utrustning som möjliggör förande av elektronisk personalliggare

• Hålla den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen

• Undantag (omfattas ej av lagen):

• Kostnaden kan antas att inte överstiga fyra prisbasbelopp 
(177 200 kr), exkl. moms

• Byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk (ej näringsverksamhet)

• Möjligt för Byggherren att överlåta hela ansvaret som följer av lagen, 

• Vid en överlåtelse har Byggherren ingen rätt att ta del av personalliggaren

• Anmäla att byggverksamheten avslutats

Byggherre = Den som 
för egen räkning utför 
eller låter utföra 
projekterings-, 
byggnads-, rivnings-
eller markarbeten. 
PBL Kap 1  § 4

PERSONALLIGGARE I BYGGBRANSCHEN - LAG FRÅN 1 JANUARI 2016 13



För att överföra byggherrens/beställarens ansvar enligt Skatteförfarandelagen till entreprenören 
anges vid utförandeentreprenad under AFC.345 Elektronisk personalliggare och vid 
totalentreprenad under AFD.345 Elektronisk personalliggare att entreprenören ska överta samtliga 
skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 
4 §§ Skatteförfarandelagen. 

Observera att överförandet endast kan ske till en den entreprenör som är upphandlad som 
generalentreprenör (oberoende om entreprenaden utförs som utförandeentreprenad (AB 04) eller 
totalentreprenad (ABT 06).

AMA AF 12 - Överföra byggherrens ansvar 
till entreprenören 
• utförandeentreprenad under AFC.345 

Elektronisk personalliggare 
• totalentreprenad under AFD.345 

Elektronisk personalliggare

Byggherren överlåter hela sitt ansvar 

• Byggherrens överlåtelse av hela 
ansvaret måste ske genom skriftligt 
avtal, t.ex. i AF

• Vid delad entreprenad kan 
byggherren inte överlåta sitt ansvar

• Överlåtelse kan endast ske av 
byggherren och i ett led
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Genom upprättande 
av administrativa 
föreskrifter enligt 
AMA AF 12

Ange för:
• utförandeentreprenad under AFC.343 
• totalentreprenad under AFD.343 

Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, ID06: ”För entreprenaden gäller ID06.” 

Under övriga handlingar AFB.22 bör du dessutom notera: 
”För entreprenaden gäller ID06” och att villkor framgår av
ID06 Allmänna bestämmelser som då bifogas. 

För blivande underentreprenörer anges samma text under 
AFB.222 Förfrågningsunderlag för blivande underentreprenörer.
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Så här gör du som uppdragsgivare för att garantera att 
ID06 kommer att gälla i entreprenaden



Den som bedriver byggverksamhet
• Föra personalliggare genom utrustning tillhandahållen av byggherre

• Hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren och Skatteverket på byggarbetsplatsen

Så här gör du som uppdragsgivare för att 
garantera att ID06 kommer att gälla i 
entreprenaden genom upprättande av 
administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12

Ange för:
• utförandeentreprenad under AFC.343 
• totalentreprenad under AFD.343 

Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvaroredovisning, ID06: ”För entreprenaden gäller ID06.” 

Under övriga handlingar AFB.22 bör du dessutom notera: 
”För entreprenaden gäller ID06” och att villkor framgår av
ID06 Allmänna bestämmelser som då bifogas. 

För blivande underentreprenörer anges samma text under 
AFB.222 Förfrågningsunderlag för blivande underentreprenörer.
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Verksam person
• Registrerar sin närvaro på byggarbetsplatsen i den elektroniska personalliggaren

• Skatteverket påför inte verksam person någon kontrollavgift vid brister, 
kontrollavgiften påförs näringsidkaren

• Verksam person som under kortare tid lastar och lossar på byggarbetsplatsen 
ska inte (behöver inte) registrera sig i personalliggaren

• Hanteringen inom ID06-systemet säkerställer att uppgifter hanteras i enlighet med PUL 

• Det är respektive näringsidkares ansvar att egna anställda och inhyrd personal 
registrerar sig i liggaren. Kontrollavgift riktas mot respektive näringsidkare. 
Näringsidkaren meddelar, inom ramen för sin arbetsledningsrätt, anställda hur 
registrering ska ske.

• Viktigt att företag har en tydlig policy och dialog med anställda
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Bygganmälan • Om Byggherren överlåtit hela ansvaret är 
det den som övertagit hela ansvaret som gör 
anmälan och utifrån denna anmälan ska 
anges som byggherre.

• Bygganmälan sker via inloggning med E-
legitimation.

• Utländska företag kan endast anmäla 
manuellt (alltså inte använda e-tjänsten).  

• Bygganmälan behöver göras enklare och 
mer företagsanvändarvänlig branschens 
önskemål:

• Företagslogin med översikt över 
samtliga anmälda arbetsplatser

• Enklare förfarande över att anmäla 
avslut

• Mer uppgifter i fritextfält



Byggarbetsplats

• En plats där byggverksamhet bedrivs

• Byggarbetsplats måste ha någon form av geografisk utbredning
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• Vägarbete - Vid vissa typer av arbeten kan den geografiska utbredningen variera under 
verksamhetens gång – i sådana fall anses byggarbetsplatsen vara densamma under arbetets 
gång, trots att utbredningen förändras. 

• Beroende på omständigheterna kan ett avrop från ett ramavtal innebära att den 
byggverksamhet som utförs enligt avropet ger upphov till en byggarbetsplats.

• Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen gäller från 21 mars 2016. Du 
kan normalt inte anmäla hela det geografiska området som ingår ett ram-, service-, drift- eller 
underhållsavtal med mera.  Det innebär att en byggarbetsplats som är anmäld till Skatteverket 
före 21 mars kan i vissa fall behöva ändras och anpassas till ställningstagandet. Till exempel på 
grund av skyldigheten att anmäla flera byggarbetsplatser i stället för den redan anmälda. 
Anpassningen till ställningstagandet ska vara gjord senast den 31 december 2016.



Byggverksamhet

• Näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten,
reparations- och underhållsarbeten, anläggningsarbeten samt
rivning av byggnadsverk

• Annan verksamhet som stödjer byggverksamheten, t.ex. städ och
bevakning på byggarbetsplatsen 

Tillverkning av 
byggnadsdelar, så 
som exempelvis 
prefabricerade  
betongelement, 
fönster, glaspartier, 
som tillverkas i 
fabrik, om-fattas inte 
av definitionen 
Byggverksamhet. 
Montering av 
detsamma omfattas 
dock.    
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SNI 2007
I SNI 2007 återfinns byggverksamhet under avdelning F. Byggverksamhet är i 
kodningen underindelad i byggande av hus (41), anläggningsarbeten (42) och 
specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (43). Nämnda tre grenar är i 
standarden i sin tur underindelade i flera led. I anslutning till indelningen 
lämnas många exempel på åtgärder som omfattas och på sådana som inte 
omfattas av koderna. Koderna finns att hämta på bland annat Statistiska 
centralbyråns webbplats (www.scb.se).



Skatteverkets kontrollbesök

Skatteverket får genomföra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatser och
vid besöket…

• kontrollera den som är eller kan antas vara skyldig att föra personalliggare
eller den som ska tillhandahålla utrustning,

• begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i
byggverksamheten styrker sin identitet,

• Fråga för vilken näringsidkares räkning den verksamme utför sina arbetsuppgifter

• Lämnade uppgifter får stämmas av mot den elektroniska personalliggaren.

• Rätt skyddskläder, legitimera sig, elektronisk utrustning.

• Man behöver inte få lön eller annan ersättning för att betraktas som verksam
• Besökare, studiebesök, myndighetsbesök, barn till anställda betraktas inte som verksamma
• ID06-systemet kräver att du bär ID06-kortet synligt och kan legitimera dig 
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Skatteverkets kontroller

• 8.000 företag/arbetsplatser har kontrollerats (oktober)
• Bra bemötande från SKV kontrollanter, entreprenörer har överlag tyckt att besöken 

fungerat bra
• Skatteverket kontrollerar nu också ej anmälda arbetsplatser
• Viktigt att skapa bra rutiner på arbetsplatsen för att ta fram uppgifter när SKV gör sin 

kontroll även när arbetsledning inte finns på plats
• Koppling verksam person till ”rätt företag”

• BYN elev med ID06 kort från skolan ska kopplas till det verksamma företaget som 
ansvarar för eleven på byggarbetsplatsen, samma gäller uthyrande företags 
personal



Ej anmält byggstart 25.000 kr för varje
byggarbetsplats

Ej tillhandahållit elektronisk utrustning så 
att en personalliggare kan föras

12.500 kr

Ej tillgänglig personalliggare vid
kontrollbesök

12.500 kr

Kontrollavgifter - byggherre
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Kontrollavgifter – byggherre
• Maximalt en avgift om 12.500 kr vid varje kontrolltillfälle

även om två 12.500-kronors fel upptäcks

• Vid upprepat fel inom ett år är avgiften 25.000 kr istället för 12.500 kr



Liggaren ej tillgänglig för Skatteverket vid

kontrollbesök

12.500 kr

Liggaren bristfälligt eller att den inte bevaras 12.500 kr

Verksam person ej i liggaren 2.500 kr per person

Kontrollavgifter – den som bedriver byggverksamhet

Det är respektive näringsidkares ansvar att egna anställda och inhyrd 
personal registrerar sig i liggaren. Kontrollavgift riktas mot respektive 
näringsidkare. Näringsidkaren meddelar, inom ramen för sin 
arbetsledningsrätt, anställda hur registrering ska ske. 

Viktigt att företag har en tydlig policy och dialog med anställda! 
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Kontrollavgifter – bedriver byggverksamhet

• En kontrollavgift kan endast tas ut om byggherren har tillhandahållit
utrustning så den som bedriver byggverksamhet kan föra en personalliggare

• Endast en avgift om 12.500 kr vid varje kontrolltillfälle (förutom 2.500 kr
för ej registrerad person) trots flera fel

• Vid upprepat fel inom ett år är avgiften 25.000 kr i stället för 12.500 kr

Du har som näringsidkare endast ansvar och kan påföras 
kontrollavgifter för egna anställda och inhyrd personal, inte 
för andra näringsidkares verksamma personer som inte har 
registrerat sig i personalliggaren. 
ID06-systemet kräver att inhyrd personal förses med ID06 
kort av sin arbetsgivare (den som hyr ut).
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Övriga förfarandefrågor

• Möjligheten till begränsad revision ska gälla även vid kontrollbesök på
byggarbetsplatser (anställningsavtal och lönespecifikationer) 

• Skatteverket får förelägga en byggherre eller den som bedriver byggverksamhet
att fullgöra de skyldigheter som följer av bestämmelserna om personalliggare

• Ett föreläggande får förenas med vite

• Beslut om kontrollbesök eller föreläggande utan vite kan inte överklagas

• Ett beslut om registrering, kontrollavgift eller föreläggande med vite
kan däremot överklagas till förvaltningsrätt

• Prövningstillstånd krävs för prövning i kammarrätt när det gäller beslut om
registrering eller kontrollavgift
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Kontaktpersoner ID06

Affärsområdeschef ID06 Kompetensdatabas (from 1 januari 2017)

Peter Nilsson, 070-948 03 72, peter.nilsson@id06.se

Kundsupport ID06 

Emma Svärd, 08-698 58 56, emma.svard@id06.se

Affärsområdeschef Partnernode, 

Björn Sjöstrand, 070-223 37 99, bjorn.sjostrand@id06.se
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