Kontaktpersoner
Skatteverket

Anki Hedlund skatteärenden om individuell skattedeklaration, ID06 samt
förfrågningar om F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering.
anki.hedlund@skatteverket.se
Ulla-Stina Sundström löne- och förmånsfrågor
ulla-stina.sundstrom@skatteverket.se

Luleå kommun

• • • Rena byggen Luleå

Thomas Åberg projektledare thomas.aberg@tekn.lulea.se
Mikael Wänstedt byggherre mikael.wanstedt@tekn.lulea.se
Carina Bäcklund arbetsmiljöingenjör carina.backlund@tekn.lulea.se

Sveriges byggindustrier

Fredrik Kristiansson fredrik.kristiansson@bygg.org

Byggnads Norrbotten

Bengt-Erik Rolfs facklig representation bengt-erik.rolfs@byggnads.se

Polismyndigheten i Norrbotten

Jonas Norberg jonas.norberg@polisen.se
”Utvecklingsprojektet Rena byggen Luleå är ett
viktigt inslag i vårt arbete för att skapa ordning och
reda när vi bygger. Genom vårt samarbete vill vi
motverka ekonomisk brottslighet samt främja miljötänkandet och arbetsmiljön. Det är min förhoppning att projektet Rena byggen i framtiden blir ett
naturligt inslag i allt byggande.” /Karl Petersen

Kommunikationskontoret. Luleå kommun

”Det kan vara svårt att upptäcka ekobrottslingar.
I vissa fall är det bara förekomsten av ett arbetsmiljö- eller miljöbrott som är de synliga symptomen på ett ekobrott.” Anders Perä, Polismyndigheten i Norrbotten.

ska förebygga svartjobb i den lokala byggbranschen
Krav på ID06-kort, elektronisk ID06-närvaroliggare och
redovisning av inbetald lön, skatt och arbetsgivaravgift
för varje anställd person en gång i månaden.

Rena byggen Luleå

Entreprenören förbinder sig att:

Utvecklingsprojektet ska förebygga förekomsten av svartjobb genom att
ställa krav på att de byggentreprenörer som arbetar på kommunens Rena
byggen-projekt följer särskilda regler.

Uppfylla krav enligt ID06 allmänna bestämmelser. För mer information och
beställning, se www.id06.se.
Dagligen föra närvaroredovisning enligt ID06 och senast den 20:e i månaden efter den månad ett arbete blivit utfört, skicka en ID06-närvaroredovisning som en datafil till Skatteverket på
forebyggande.norra@skatteverket.se.
Varje månad senast den 20:e i månaden skicka en specifikation av skattedeklarationen på individnivå för alla anställda till Skatteverket på forebyggande.norra@skatteverket.se
Upprätta avtal mellan ditt företag och dina underentreprenörer om att
följa kraven för Rena byggen.
Informera byggherren/beställaren om alla underentreprenörernas uppgifter enligt följande: organisationsnummer, vilka perioder som underentreprenörer arbetar på byggarbetsplatsen, uppskattad omfattning av arbetstid vid aktuellt bygge.
Lämna en kopia på utbildningsbevis för arbetsmiljöutbildning till Nåiden

ID06 allmänna bestämmelser. Legitimationsplikt och närvaroredovisning ska tillämpas, vilket i praktiken betyder att samtliga personer som
vistas på bygget ska bära ID06-behörighetskort och registrera sina arbetstimmar i en elektronisk närvaroliggare. Uppgifterna skickas sedan en gång
i månaden obrutna vidare till Skatteverket. Varken kommunen eller byggentreprenören kan gå in och kontrollera uppgifterna i närvaroredovisningen.
Skattedeklarationer på individnivå. Entreprenörer som deltar i projektet förbinder sig till att en gång i månaden skicka en specifikation av skattedeklarationen på individnivå till Skatteverket. Här redovisar företaget
namn, personnummer, lön, skatt och arbetsgivaravgifter för varje medarbetare som har arbetat i projektet. Skatteverket stämmer sedan av deklarationerna mot närvaroredovisningen enligt ID06.
Rena byggen Luleå sker i samarbete mellan Luleå kommun, Skatteverket,
Polismyndigheten i Norrbotten, branschorganisationen Sveriges Byggindustrier och Byggnads Norrbotten. Vi är måna om att ditt företag sköter
redovisning och betalning av skatter och avgifter. Vi ser det som önskvärt
att det finns ett kvalificerat säkerhetstänkande på arbetsplatsen och att
samtliga inblandade medarbetare ska vara utbildade inom arbetsmiljö.
Sist men inte minst anser vi att det är viktigt att samtliga medarbetare omfattas av Fora /Alecta eller försäkring med motsvarande villkor.
Som entreprenör i Rena byggen måste du förbinda dig till vårt samarbete
och informera dina underleverantörer om att de också är skyldiga att följa
kraven för Rena byggen.

Underentreprenören förbinder sig att:
Uppfylla kraven enligt ID06 Allmänna bestämmelser. För mer information
och beställning, se www.id06.se.
Varje månad senast den 20:e skicka specifikation av skattedeklarationen
på individnivå för alla anställda till Skatteverket på forebyggande.norra@skatteverket.se
Lämna en kopia på utbildningsbevis för arbetsmiljöutbildning till Nåiden.

Luleå kommun förbinder sig att:
I upphandlingar för Rena byggen-entreprenader kräva att de allmänna bestämmelserna om ID06 tillämpas.
Följa upp att entreprenören månadsvis skickar den obrutna närvaroredovisningen till Skatteverket.
Tillhandahålla Excel-fil för specifikation av skattedeklarationer via e-post eller nedladdning från www.lulea.se/renabyggen
Löpande informera Skatteverket om vilka byggföretag, även underentreprenörer, som är kontrakterade för kommunens olika Rena bygg-entreprenader, samt planerad startdag.
Löpande genomföra stickprovskontroller och arbetsplatsbesök för att följa
upp att ID06 används och utbildningar genomförs.

