
FLER BOSTÄDER TILL 2020
Regeringen har som mål att bygga 250 000 bostäder till 

2020. Sveriges Byggindustrier tycker, att det är bra att 

regeringen investerar i bostäder och infrastruktur.

SATSNING PÅ JOBB
Byggnads välkomnar regeringens satsning på jobb och bo-

städer, där man investerar tio miljarder på jobb, skola och kli-

matet. Budgeten för 2016 blir ett första och avgörande steg.

KLARAR KRAVET PÅ BYGGET
Från och med årsskiftet 

säger lagstiftningen, att alla 

byggarbetsplatser ska föra 

en elektronisk personal-

liggare ...

LÄS MER PÅ SIDA 3

SÄKERT OCH KOSTNADS-
EFFEKTIVT
Att ha ett säkert och kost-

nadseffektivt system, för att 

byggbranschen ska kunna 

klara den uppgiften ...

LÄS MER PÅ SIDA 2

TEMA: Personalliggare



Efter årsskiftet 2015/2016 är det lag 

på att alla byggarbetsplatser måste ha 

en elektronisk personalliggare; precis 

som tidigare bl a restauranger, hotell, 

kemtvättar. Personalliggaren handlar 

inte om skattekontroll, utan om att 

man ska veta vilka som finns, vistas 

och arbetar på en byggarbetsplats. 

Det är ett sätt att minska bl a svart-

jobben och få bort oseriösa företag, 

ibland med kopplingar till organiserad 

brottslighet.

Att ha ett säkert och kostnadseffektivt 

system, för att byggbranschen ska kunna 

klara den uppgiften, har varit en utmaning 

för TimeApp och idag finns det på plats. 

Till och med så smart och enkelt att man 

loggar/stämplar in eller ut sig med hjälp av 

en unik QR-kod, som enkelt scannas av 

med en smartphone.

 Det här är en perfekt komplettering till 

ID06, som är det vanligaste systemet för 

ID-kontroll på byggena. Dessutom inne-

håller TimeApp så mycket mer, som varje 

företag och entreprenör kan ha en direkt 

och konkret nytta av.

 Tittar vi på försäljningen för TimeApp har 

den mer än tredubblats under det senaste 

året. Det är för oss ett bevis och tecken 

på att TimeApp har en given roll på de 

olika marknader där vi finns; du är säker, 

trygg, kostnadseffektiv och lönsam ...  

med TimeApp. 

Lars Knapasjö
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Ett kompakt affärssystem för bygget
TimeApp är mer än ett tid- och projekt- 

redovisningssystem. Med dess utbyggda 

funktionalitet är det snarare ett kompakt 

affärssystem, som gör det möjligt att an-

vändas i många olika sammanhang och 

för många olika ändamål. Företaget kan ha 

full kontroll på sina medarbetares närvaro, 

tider, kostnader, resor och utlägg; allt för 

att maximera kostnadseffektivitet och öka 

produktivitet.

 En unik detalj kring TimeApp är att vi inte 

tar ut någon start- eller tilläggsavgift för 

olika funktioner; allt ingår från början och vi 

har inga bindningstider eller uppsägnings-

tider. Lägg till det att teamet bakom Time-

App hela tiden måste prestera på topp och 

leverera marknadsledande kvalitet, för att 

kunderna, inte minst inom den viktiga bygg- 

branschen, ska vara optimalt nöjda och 

tillfredsställda med systemet. 



Från och med årsskiftet säger lagstift-

ningen, att alla byggarbetsplatser ska 

föra en elektronisk personalliggare. 

Bakgrunden är att många seriösa 

företag inom byggbranschen konkur-

rerats ut av företag som varken beta-

lar skatt eller sociala avgifter och som 

många gånger anlitar illegal arbets-

kraft. Även rent organiserad brotts-

lighet har förekommit.

Det är byggherren, som har ansvar för 

att det finns lämplig utrustning för en 

elektronisk personalliggare på byggar-

betsplatserna. Sedan är det varje under-

entreprenör, som ska svara för att samtlig 

personal och alla personer, som vistas på 

arbetsplatsen stämplat in. 

När Skatteverket eller annan behörig myn-

dighet gör kontroll på byggarbetsplatsen, 

ska alla vara inskrivna i arbetsplatsens 

personalliggare. Om inte kommer det ex-

empelvis att kosta företaget 2 000 kr per 

oinstämplad individ.

QR-KOD GÖR DET ENKELT

TimeApp är ett tid- och projektredovis-

ningssystem, som funnits på marknaden 

i fyra år och som tagits fram av ett ka-

trineholmsföretag. Det omfattar allt från 

redovisning av tider, resor, kostnader och 

utlägg till fakturering, körjournal och stäm-

pelklocka. Nu har systemet kompletterats 

med en personalliggare, som fungerar 

så att man med en QR-kodläsare i mo-

bilen enkelt stämplar in eller ut i personal- 

liggaren.

 — Vad vi vet är vi hittills ensamma om 

att använda QR-tekniken, säger Martin 

Eriksson, vVD och försäljningsansvarig på 

P&K TimeApp AB.

 — I systemet tar man enkelt fram en 

unik QR-kod för varje arbetsplats. Sedan 

behöver personalen bara hålla upp mo-

bilen mot koden, för att stämpla in eller 

ut. Det här blir ett perfekt och mångsidigt 

komplement till ID06, som är det obliga-

toriska ID-kontrollsystemet för byggbran-

schen.

KOSTNADSFRITT FÖR 

BYGGHERREN

I systemet TimeApp är alltid första använ-

daren kostnadsfri och gratis och det är 

först från användare nummer två som det 

kostar. Det betyder att byggherren, som 

ska svara för att utrustning eller system för 

personalliggare finns på plats och sedan 

ha en dokumentation på att personallig-

garen faktiskt används, inte behöver be-

tala för varken utrustning eller system.

Underentreprenörerna får för en låg kost-

nad tillgång till TimeApp, som är att be-

trakta som ett kompakt affärssystem och 

som sedan tidigare har ett avtal med EIO 

(Elektriska Installatörsorganisationen) och 

deras mer än 3 000 medlemsföretag.

Klarar kravet på bygget

Vad är en egentligen en QR-kod?

En QR-kod (Quick Response) är en 

sorts rutkod (tvådimesionell streck-

kod) som utvecklades av det ja-

panska företaget Denso under mit-

ten av 90-talet. Koden, som är en 

vidareutveckling av EAN-koden, är 

mycket vanlig i Japan, men har på 

senare tid blivit vanlig i stora delar av 

världen. 

 

QR-koder är effektiva och kan t ex inne-

hålla kontaktuppgifter, lite som ett digitalt 

visitkort. QR-koden kan då scannas in till 

en elektronisk adressbok, t ex den du har 

i din smartphone, och automatiskt lägga 

till uppgifter såsom namn, telefonnum-

mer och adresser. I och med att många 

modernare mobiltelefoner kan läsa och 

avkoda QR-koder har kodernas använd-

ningsområden ökat. Koderna kan bland 

annat hittas på reklamskyltar och tidnings- 

annonser, där läsaren kan scanna in en 

QR-kod med sin mobiltelefon, som då 

öppnar en webbsida med erbjudanden 

eller mer information.

 Det kostar ingenting att vare sig pro-

ducera QR-koder eller att använda ap-

plikationer som kan avläsa informationen. 

 Det finns såklart många spännande an-

vändningsområden där QR-koden har en 

minst sagt intressant framtid, inte minst i 

TimeApp.

Positiv till lagen
Sveriges Byggindustrier är positiva till 

förslaget om elektronisk personalliggare 

och oanmälda kontrollbesök från Skatte-

verket. Det framgår av bransch- och ar-

betsgivarorganisationens remissvar.

 — Lagstiftningen är efterfrågad och 

kommer att göra en skillnad för den sunda  

konkurrensen, säger Peter Löfgren, som 

är utvecklingschef på Sveriges Bygg- 

industrier. 

Skatteverket: Information

om Personalliggare

Skatteverket: Video

om Personalliggare

ID06: Information

om Personalliggare
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Makes money 
of time!

För byggherren För entreprenören

Från och med den 1 januari 2016 är byggbranschen skyldig att ha en elektronisk personal- 

liggare. TimeApp förenklar er hantering av personalliggare genom att erbjuda en flexibel  

lösning som inte innebär dyra investeringskostnader.

Den ansvarige byggherren kan utan kostnad 

skapa ett konto på TimeApp och direkt registrera 

en byggarbetsplats. Detta tack vare TimeApps 

generösa freemium-modell, där första användaren 

i varje företag är helt kostnadsfri. 

Varje arbetsplats i TimeApp får en unik QR-kod 

kopplad till sig. Denna QR-kod används sedan 

av entreprenörerna, för att logga in och ut på 

byggarbetsplatsen. Som byggherre kommer man 

lätt åt den samlade personalliggaren, där samtliga 

entreprenörers registreringar finns tillgängliga.

Snabbt, smidigt och enkelt!

När de anställda ska logga in/ut på en bygg-

arbetsplats behöver de endast scanna en QR-kod 

med hjälp av en smartphone/platta. Genom att 

scanna av den unika QR-koden registreras de 

direkt i rätt personalliggare.

Entreprenören kan sedan snabbt få ut rapporter 

över sina registreringar i personalliggaren. 

Dessutom är TimeApp så mycket mer än bara en 

personalliggare. T ex får man tillgång till funktioner 

som tidredovisning, körjournal, arbetsorder, fak-

turering, statistik och rapporter. 

Alla funktioner ingår dessutom utan extra kost-

nad.

0 kr 
för första användaren
Sedan kostar det endast 60 kr per månad och användare

DET KOMPAKTA AFFÄRSSYSTEMET

Kostnadsfritt för en (1) användare

Inga start-, tilläggs- eller engångsavgifter

Alla funktioner ingår - alltid

PERSONALLIGGARE 
- FÖR BYGGBRANSCHEN

Ingen bindningstid eller långa kontrakt


