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AFAF

Nya bestämmelser 
om personalliggare i byggbranschen
 I början av december beslutade riksdagen om att införa krav på att föra personalliggare på 
byggarbetsplatser i Sverige. Syftet är att motverka förekomsten av svartarbete och främja en 
sundare konkurrens i byggbranschen. 
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I början av december beslutade riks-
dagen om att införa krav på att föra 
personalliggare på byggarbetsplatser 

i Sverige. Syftet är att motverka förekom-
sten av svartarbete och främja en sundare 
konkurrens i byggbranschen.

De nya bestämmelserna införs i skatte-

förfarandelagen (2011:1244) och börjar 
gälla den 1 januari 2016. Eftersom reg-
lerna – med något undantag – kommer 
att gälla för även pågående projekt bör de 
beaktas vid upphandlingar under 2015. 
Projekt som är påbörjade 2015 men av-
slutas före den 30 juni 2016 omfattas inte 

av reglerna, däremot omfattas alla projekt 
som avslutas därefter. 

Bestämmelserna innebär skyldigheter 
både för byggherrar och entreprenörer.

ANMÄLAN

I korthet innebär bestämmelserna att 

Webbsystem för elektronisk personalliggare.
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byggherren ska anmäla till Skatteverket 
innan byggverksamhet på arbetsplatsen 
påbörjas. Han ska även tillhandahålla 
utrustning så att en elektronisk perso-
nalliggare kan föras. Entreprenören ska 
föra personalliggaren och löpande doku-
mentera personuppgifter för alla perso-
ner som är verksamma på arbetsplatsen. 
Personer som bara under kortare tid las-
tar eller lossar material, varor eller hjälp-
medel behöver dock inte dokumenteras 
i liggaren.

SKRIFTLIGT AVTAL

Byggherrens skyldigheter kan genom 
skriftligt avtal överlåtas till en entrepre-
nör som fått i uppdrag att självständigt 
ansvara för arbetets utförande, till exem-
pel en generalentreprenör som genomför 
en utförande- eller totalentreprenad. Vid 
delad entreprenad är det inte möjligt för 
byggherren att överlåta ansvaret och det 
är inte heller möjligt att överlåta ansvaret 
till en underentreprenör.

KONTROLLAVGIFTER

Personalliggaren ska hållas tillgänglig för 
Skatteverket på arbetsplatsen. Skattever-
ket ska kunna göra oannonserade kon-
trollbesök på byggarbetsplatser för att 
kontrollera personalliggaren och har då 
även rätt att begära att personer som ar-
betar på platsen styrker sin identitet. Om 
skyldigheterna inte fullgörs kan Skatte-
verket ta ut en kontrollavgift. Vid bris-
ter avseende personalliggaren är avgiften 
10 000 kr per kontrolltillfälle plus 2 000 
kr för varje person som vid kontrollen är 
verksam och inte dokumenterad i en till-
gänglig liggare. I det fall som byggherren 
eller den byggherren överfört ansvaret 
till inte anmält när byggverksamheten 
påbörjas och var den sker påförs en kon-
trollavgift på 25 000 kronor. 

ALLA OMFATTAS INTE

Lagen gäller inte om beställaren är kon-
sument eller om den sammanlagda kost-
naden för byggverksamheten på arbets-
platsen kan antas uppgå till högst fyra 
prisbasbelopp (178 000 kr, 2015). 

Ny kod och rubrik i AMA AF
Nu tillkommer AFC/AFD.345 Elektronisk personalliggare, för att kunna tillgo-
dose det nya kravet i skatteförfarandelagen på att byggherren ska kunna över-
föra ansvaret för att entreprenören ska föra personalliggaren och löpande doku-
mentera personuppgifter för alla personer som är verksamma på arbetsplatsen. 
Beakta att det krävs ett separat avtal mellan byggherren och entreprenör enligt 
skatteförfarandelagen för att överföringen av ansvaret ska gälla. 

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER

Under våren i år pågår arbete på Skatte-
verket med tillämpningsbestämmelser för 
de nya kraven på personalliggare i skat-
teförfarandelagen.  

PERSONALLIGGARE OCH 

LEGITIMATIONSPLIKT I AMA AF

Krav på personalliggare och legitima-
tionsplikt infördes redan i AMA AF 07 
som en möjlighet för beställaren att bidra 
till ordning och reda samt för minskad 
risk för svartarbete. Under AFC/AFD.34 
kunde krav ställas på att ID06-systemet 
skulle användas och under AFC/AFD.344 

kunde krav ställas på att all personal på 
arbetsplatsen skulle bära någon form av 
legitimation samt att alla registrerades i 
en personalliggare som endast Skattever-
ket skulle kunna granska vid besök på 
arbetsplatsen. 

I AMA AF 12 infördes en ändring av 
koderna så att ID06-systemet fick en 
egen kod under AFC/AFD.343 Allmänna 

bestämmelser om legitimationsplikt och 

närvaroredovisning, ID06 och det mer 
neutrala systemet under AFC/AFD.344 

Personalförteckning och legitimations-

plikt. ■

Kortläsare.
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