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Inställning och motivering  

 

 

Förbundet har tagit del av innehållet i det utarbetade förslaget samt tillhörande konskevensutredning. 

 

Skatteverkets föreskrifter om personalliggare: 
 

Förbundets kommentarer: 

          

3§ Hur ska en elektronisk personalliggare hållas tillgänglig på arbetsplatsen? Vid mindre byggen, reno-

veringar i befintliga lokaler, reparation av kommunala vattenledningar m.m. kommer inte ”byggar-

betsplatsen” att vara avspärrad eller hela tiden ”befolkad”. Detta måste förtydligas i föreskrifterna 

eftersom det finns i SFL 39:12 
·         I Skatteförfarandeförordningen (2011:1261) 9:6 anges att SKV får meddela föreskrifter om hur 

personalliggare ska vara utformad och hur den ska föras. Denna möjlighet har SKV blundat för ef-

tersom man överlåter detta till ”marknaden”, även om man inte beskriver det så i föreskrifterna… 
 

Konsekvensanalysen: 

 

Förbundets kommentarer: 
 

 

       Man blandar i skrivningen mellan lagen, förordningen och föreskrifter, men Skatteverket bedömer 

de kostnadsmässiga konsekvenserna som uteslutande kan hänföras till föreskrifterna såsom mycket 

ringa. Föreskrifterna bygger helt på de övriga delarna, varför det inte ska vara möjligt att bara besk-

riva effekter av föreskrifterna i sig. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

      I propositionen 2014/15:6 beskrivs byggande i olika form, i vidare begrepp o.s.v., men några egent-

liga avgränsningar görs inte annat än att man ska vara verksam på byggarbetsplatsen. Den korta be-

skrivningen är ”Med byggarbetsplats avses en plats där byggverksamhet bedrivs”. 
 

      Man beskriver inga konsekvenser av möjligheten att delegera skyldigheterna med personalliggare 

till andra näringsidkare. Det troliga är att större byggare och beställare som t.ex. kommuner, kommer 

att överföra ansvaret till underentreprenör, i synnerhet vid mindre byggprojekt där den administra-

tiva bördan blir relativt sett större. 
 

      Man beskriver inte effekterna av att kontrollavgifterna är lika stora oberoende av företagsstorlek. 

Man kan jämföra med Arbetsmiljöverket, vilkas avgifter (som då kallas vite) är baserade på antal 

anställda. Man kunde tänka sig något liknande här. Enligt propositionen anges ”Skatteverket ska be-

sluta om hel eller delvis befrielse från kontrollavgiften om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt 

belopp.” Vid bedömningen ska det särskilt beaktas bl.a. om avgiften inte står i rimlig proportion till 

felaktigheten eller passiviteten (51 kap. 1 § SFL).” Förbundet saknar en sådan bedömning i andra 

fall. Vad finns skrivet om det i föreskrifternas konsekvensanalys? 
 

 

    ”Tillkommande administrativa kostnaden till ett intervall mellan 400 och 602 miljoner kronor per år”, 

enligt propositionen (vilken Förbundet inte var remissinstans för…). Hur har man kommit fram till 

den kostnaden? Vem kommer att drabbas av denna kostnad? Spannet på 400-600 miljoner verkar in-

nehålla mycket stora mått av osäkerhet. Hur kommer de ökade kostnaderna att följas upp? 
 

      Kraven på att alla i verksamheten ska kunna styrka sin identitet kommenteras inte. Måste man ha 

körkort för att köra skottkärra? I propositionen anges: ”Skatteverkets rätt att efterfråga identiteten på 

personerna i en verksamhet bör dock inte kopplas direkt till någon sanktion.” Blir då reglerna ett 

slag i luften? 
 

      Gränsen på 4 PBB är för låg (även om det finns i lagen och inte i föreskrifterna), i synnerhet för re-

noveringar i befintliga verksamhetslokaler. Propositionen anger: ”Om ett byggprojekt uppges bestå 

av flera olika projekt ska det ändå i detta sammanhang behandlas som ett och samma projekt om det 

vid en samlad bedömning framstår som mest sannolikt att så är fallet.”  Det innebär att t.ex. byte av 

handfat i ett kontorskomplex kommer att överskrida gränsen och på vilken toalett ska då personal-

liggaren finnas? På alla toaletter? 
 

       

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

      Avslutningsvis beskrivs: ”Småföretagens villkor har därmed beaktats vid utformningen av den över-

ordnade lagstiftningen.” I övrigt bedöms inga särskilda hänsyn vara nödvändiga.” Med små arbets-

platser avser man då 4 PBB, vilket är ungefär 180 000. Det är en alldeles för låg nivå redan i dag. 

Hur ska detta följas upp? Man hade kunnat komplettera med mer än 10 arbetsdagar, vilket Finland 

verkar ha som gräns. 
 

 

 

 I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen Wiggo Lindgren och 

den näringspolitiskt sakkunnige Erik Sjölander, varit föredragande. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Leif Svensson 

Leif Svensson 

Förbundordförande    


