
                                                           
 

 

Fokusområde Sund konkurrens 

 
Anläggningsforum, dess huvudmän och medlemmar ska agera så att inga medarbetare eller arbetsta-

gare utnyttjas eller far illa, lagar ska följas, konkurrensen ska vara rättvis och alla aktörer ska verka för 

en trovärdig och attraktiv bransch. Anläggningsforum anser att det är ytterst angeläget att motverka 

lönedumpning, bristande arbetsvillkor, svartarbete, diskriminering och korruption dels genom med-

lemmarnas egna åtaganden dels genom att tydliggöra nödvändiga åtgärder för att underlätta och sä-

kerställa en sund konkurrens. 

Medlemmarna i Anläggningsforum råder inte, enskilt eller tillsammans, över samtliga de åtgärder som 

bedöms nödvändiga för att säkerställa en Anläggningsbransch där inga medarbetare eller arbetstagare 

utnyttjas eller far illa eller att konkurrensen snedvrids på grund av utnyttjande av arbetskraft, bristande 

efterlevnad av regler m.m.  

I en alltmer komplex marknad, med ett stort antal aktörer verksamma i anläggningsbranschen i många 

fall med underleverantörskedjor i flera led, ökar behovet av upprätthållandet av ordning och reda och 

aktiva åtgärder för att verka för en sund konkurrens på arbetsmarknaden. Dock är såväl uppföljning 

som kontroll komplicerade att genomföra där hänsyn måste ta till olika aspekter och där flera aktörer 

är berörda i olika delar.  

Inom Anläggningsforum har följande svårigheter i fråga om kontroll och uppföljning identifierats i fråga 

om vad beställaren (trafikverket, konsulter och entreprenörer) kan kontrollera:  

‒ Om korrekta löner betalas ut i enlighet med kontrakt och lagstiftning  
‒ Om rätt inbetalningar, på individnivå, sker av skatt och sociala avgifter  
‒ Om tvingande återbetalningar av löner och omkostnader förekommer 
‒ Om utstationerad personal med s.k. A1-intyg är anmälda i utstationeringsregistret hos Arbets-

miljöverket  
‒ Om inkomstskatt betalas i hemlandet vid utstationering när fast driftställe saknas i Sverige 
‒ Om sociala avgifter betalas i hemlandet vid utstationering 
‒ Om enskild person är utstationerad längre än tillåtna maximala två år 

 

Det är viktigt att branschen tar ansvar för: 

‒ att alla har nolltolerans mot fusk. Branschens aktörer förstärker det systematiska arbetet med 

kontroller av arbetstagarnas villkor, efterföljande av samtliga för konkurrensen relevanta re-

gelverk och sociala krav på våra arbetsplatser samt att överträdelser medför konsekvenser. 

‒ att branschens aktörer medverkar till att påverka berörda myndigheter så att de inhämtar er-

farenheter från andra länder vad gäller förebyggande, kontrollerande och sanktionsåtgärder 

samt att relevanta åtgärder införs i Sverige i närtid.  

‒ att relevanta uppgifter från myndighetsregister kan kopplas till ID06-kortet. 

 


