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Verksamhetsbeskrivning – Rättvist byggande 

Rättvist byggande är en modell för att motverka fusk, lagbrott och andra oegentligheter på våra 
byggarbetsplatser. I samarbete med myndigheter och branschorganisationer utvecklas arbetssätt för att ställa 
rätt krav i upphandlingar och kontrollera byggarbetsplatser så att våra krav efterlevs. På så vis ska våra 
upphandlingar karaktäriseras av sund konkurrens på lika villkor. 

 
Föreningen Rättvist byggande ska: 

 
Vara ett kunskapscentrum 

• Expertis på lagar och branschregler kring arbetstillstånd, ID06, svartarbete/skatteregler, personalliggare, 
utstationering mm. 

• Erbjuda utbildningar inom regelverk och arbetsmetoder inkl upphandlingsunderlag och 
avtalsskrivningar 

• Upprätthålla kontakt och samarbete med myndigheter och branschorganisationer 
• Erbjuda rapportering, kommunikation och skyltning gällande Rättvist byggande 
• Samorna skyltning av oberoende visselblåsningsfunktion: Fair Play Bygg 
• Leda implementering av arbetsmetoder hos nya medlemmar i föreningen 

• Utbildning av berörd personal 
• Anslutning till nödvändiga IT-system 
• Införande av uppdaterade avtalsskrivningar gällande Rättvist byggande 
• Process för föranmälan av UE med tillhörande blankett och/eller system 
• Information till berörda leverantörer/entreprenörer 
• Framtagande av informationsskyltar för byggarbetsplatser 

 
Ha kontroll på ”UE-trädet” 

• Hantering av föranmälan och administration av samtliga underentreprenörer (UE) i entreprenadprojekt i 
alla led. Med full insyn för medlemmen. 

• Bakgrundskontroll (skrivbordskontroller) och kontinuerlig uppföljning av samtliga UE på bland annat: 
• ID06-anslutning och aktiva kort 
• Arbetsgivaravgifter och skatter 
• Skulder i A-mål 
• Kontrollberäkning av arbetsrättsliga kontraktsvillkor 
• Kontroll av utstationeringsregister 
• Kontroll av verklig huvudman 
• Erfarenhet från tidigare arbetsplatskontroller 

• Stöd till medlemmens projektorganisation  
• ID06-Bolagsdeklaration för samtliga anslutna medlemmar 

 
Planera, genomföra och följa upp arbetsplatskontroller 

• Gemensamt ramavtal för fältarbetet (på sikt) – Föreningen fungerar som inköpscentral 
• Planering och ledning av arbetsplatskontroller i rätt projektfas: 

• Tidplaneras i samråd med medlem 
• Stödjer projektorganisation med krav på åtgärder och sanktioner vid brister gällande lag- och 

avtalskrav  
• Verifiering mot myndighetsregister 
• Kontakter med centrala myndighetsresurser vid behov 

• Åtgärder och uppföljning efter arbetsplatskontroll 
• Koppling till AF-del för entreprenadprojektet: Vilka kontrollpunkter med brister är avtalsbrott? 
• Hantering och rutiner vid förekomst av brottslighet eller misstänkt brott 

• Viten 
• Polisanmälningar (skydd av medarbetare som uppgiftslämnare) 
• Tips/rapportering 

• Uppföljning av åtgärder vidtagna i projektet (av E och B) 
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