
kravet på personalliggare - en trygghet för alla
Sedan årsskiftet 2015/2016 gäller lagen om elektronisk 
personalliggare för i princip alla byggarbetsplatser i 
landet ...

personalliggare har minskat svartjobben
De elektroniska personalliggare, som infördes inom bygg-
branschen vid årsskiftet för att komma åt svartjobb, har 
bidragit till bättre ordning inom branschen ...
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TimeApp är mer än ett tid- 
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Efter årsskiftet 2015/2016 är det lag 
på att i princip alla byggarbetsplat-
ser måste ha en elektronisk perso-
nalliggare; precis som tidigare bl a 
restauranger, hotell och 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 svartjobben och få bort 
oseriösa företag, ibland med kopplin-
gar till organiserad brottslighet.

Att ha ett säkert och kostnadseffektivt 
system, för att byggbranschen ska kunna 
klara den uppgiften, har varit en utman-
ing för TimeApp och nu finns det på plats. 
Till och med så smart och enkelt att man 

stämplar in eller ut sig med hjälp av en unik 
QR-kod, som enkelt scannas av med den 
egna smartphonen.
 Det här är också en perfekt komplet-
tering och anpassning till ID06, som är 
det vanligaste systemet för ID-kontroll på 
byggena. Dessutom innehåller TimeApp 
så mycket mer, som varje entreprenör kan 
ha en direkt och konkret nytta av. 
 Tittar vi på försäljningen av TimeApp så 
har den slagit all-time-high nästan varje 
månad under de senaste åren. Det är för 
oss ett bevis och tecken på att TimeApp 
har en given roll på de olika marknader 
där vi finns; kanske för att det blir säkert, 
tryggt, kostnadseffektivt och lönsamt … 
med TimeApp.

Martin Eriksson
vVD
P&K TimeApp AB

säkert och kostnadseffektivt
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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 kan användas i många 
olika sammanhang och för många olika 
ändamål. Man kan få full kontroll på tider, 
kostnader och utlägg; allt för att maximera 
kostnadseffektiviteten och öka företagets 
produktivitet.
 En unik detalj i TimeApp är att allt ingår 
från början. Vi tar inte heller ut några extra 
startavgifter och vi har inga bindningstider. 
Lägg till det att teamet bakom TimeApp 
hela tiden måste prestera på topp och 
leverera marknadsledande kvalitet, för att 
kunderna ska kunna vara optimalt nöjda 
och tillfredsställda med detta kompakta 
affärssystem. Hittills har vi lyckats bra 
med det och på den vägen kommer vi att 
fortsätta.

TEMA Personalliggare



Sedan årsskiftet 2015/2016 gäller la-
gen om elektronisk personalliggare 
för i princip alla byggarbetsplatser i 
landet. Skatteverket kan komma att 
besluta om böter och straffavgifter 
till företag, som inte lever upp till 
lagkraven. Rapporter i media visar, 
att det finns stora brister på bygg- 
arbetsplatserna.

BygghERREnS AnSvAR

Personalliggare för byggbranschen skiljer 
sig en del från andra branscher; t ex är 
det ett krav att den förs elektroniskt. Det 
är sedan byggherren, som har ansvar 
för att det finns lämplig utrustning för en 
elektronisk personalliggare på byggar-
betsplatserna. Därefter är det respektive 
underentreprenör, som ska svara för att 
samtlig personal och alla som vistas på 
byggarbetsplatsen stämplat in. När Skatte- 
verket eller annan behörig myndighet gör 
kontroll på byggarbetsplatsen, ska alla 
vara inskrivna i arbetsplatsens personallig-
gare. Om inte kan det komma att kosta 
företaget 2 500 kr per oinstämplad individ 
och tillfälle.

PERSonALLIggARE och ID06
Det finns fler punkter att ta hänsyn till, när 
man talar om en personalliggare för bygg-
branschen. Dels finns bestämmelser 
i skatteförfarandelagen, som tydligt 
beskriver hur en elektronisk personallig-
gare ska föras och hur innehållet ska vara 
strukturerat, dels finns krav från branschen 
om att den ska vara ID06-ackrediterad.
 – Syftet med ID06 är framför allt att för-
svåra svartarbete och ekonomisk brotts- 
lighet, för att stärka den sunda konkur-
rensen, förklarar Claes Rydin, projektle-
dare för ID06 Sveriges Byggindustrier.

 – ID06 är idag ett utbrett system för le-
gitimation inom byggbranschen och över 
500 000 individer bär dagligen ett ID06-
kort.
 ID06 används idag på alla större bygg-
arbetsplatser och bestämmelserna om 
elektronisk personalliggare är inbäddat i 
de allmänna bestämmelserna för ID06. 
För att få leverera en elektronisk person-
alliggare till en ID06-arbetsplats, krävs det 
att personalliggaren är ackrediterad eller 
godkänd enligt ID06. Detta för att man vill 
garantera att personuppgifter hanteras på 
ett korrekt sätt och att lagkraven uppfylls. 

FLExIBEL LöSnIng

TimeApp är ett tid- och projektredovis-
ningssystem, som funnits på marknaden i 
snart fem år. Det omfattar allt från redovis-
ning av tider, resor, kostnader och utlägg 
till fakturering, körjournal och stämpel-
klocka. Nu har systemet kompletterats 
med en personalliggare, som erbjuds i 
två versioner; en ordinarie, om än unik, 
personal-liggare och en som är ID06-
ackrediterad.
 – Vi har valt att erbjuda två olika förpack-
ningar av vår personalliggare, för att kunna 
möta marknadens behov på bästa sätt.
Byggbranschen är en komplex bransch 
och det är svårt att täcka in allas behov i 
en enda lösning. 
 – Därför har vi förpackat vår personallig-
gare på ett sätt som gör den rationell, ef-
fektiv och attraktiv, förklarar Martin Eriks-
son, vVD och ansvarig för affärsutveckling 
på P&K TimeApp AB.
 I grunden handlar det om samma platt-
form för de båda liggarna. De stora skill-
naderna hittar man i det sätt man regis-
trerar sig i liggaren, och hur data som 
registrerats sedan presenteras.

 – Information, som samlats in via per-
sonalliggaren för ID06, får inte användas i 
andra sammanhang än till just personallig-
garen. Exempelvis gör det, att man inte 
kan använda datan för t ex löneunderlag 
eller statistik, förklarar Daniel Lindén, sys-
temarkitekt på P&K TimeApp AB.

SkyDDAD DATA

Den som ska registrera sig i personallig-
garen för ID06, kan antingen scanna sitt 
ID06-kort med hjälp av TimeApps speciella 
ID06-app, som installeras på en Android-
enhet eller via TimeApps ordinarie appar 
för iOS/Android med hjälp av ett Mobilt 
ID06. Som ett alternativ till ID06, finns en 
personalliggare i TimeApp, som kan an-
vändas på alla byggarbetsplatser där inte 
ID06 används. Denna fungerar genom att 
man med en QR-kodläsare i mobilen en-
kelt stämplar in eller ut i personalliggaren.
 – QR-tekniken erbjuder i detta fall en 
perfekt lösning. I systemet tar man en-
kelt fram eller skriver ut en unik QR-kod 
för varje arbetsplats. Sedan behöver per-
sonalen bara hålla upp mobilen mot QR-
koden, för att stämpla in eller ut. 
 – Det här är ett perfekt och mångsidigt kom-
plement till ID06, säger Tarik Basic, försälj- 
ningsansvarig på P&K TimeApp AB.
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Det finns experter ...

Du, som är byggherre eller byggentreprenör, 

behöver ta ställning till många frågor kring 

reglerna om personalliggare i byggbranschen.  

Konsulterna Lars osihn och Staffan Ren-

ström kan hjälpa till att besvara frågor och 

ge förslag på lösning. De kan även informera 

och ge råd utifrån dina förutsättningar och uti-

från den byggarbetsplats, där du är verksam. 

De vänder sig till såväl stora som små entre-

prenörer och kan även bistå med att bevaka 

dina rättigheter när gäller kontrollavgifter och 

arbetsgivaravgifter. 

Lars osihn är civilekonom med lång erfaren-

het från skatteförvaltningen bl a som ansvarig 

för arbetet med att minska svartarbete inom 

byggbranschen.

ldo.konsult@gmail.com, tfn 070-509 19 28.

Staffan Renström är tidigare skattejurist hos 

Sveriges Byggindustrier och företrädde bran-

schen i frågor, som bl a ledde till reglerna om 

personalliggare. 

sr.konsult@comhem.se, tfn 070-789 01 77.

***

Läs mer om Lars och Staffan på;

www.personalliggareskatt.se

claes Rydin
Projektledare ID06



Personalliggare finns sedan tidigare i bran-
scherna restaurang, frisör och tvätteri. Inom 
restaurang och frisör har man använt per-
sonalliggare sedan 2007. Tvätterier var något 
senare (2013). Det är en omfattande kontroll-
verksamhet som Skatteverket bedriver. Se-
dan 2007 har man, på de tre berörda bran-
scherna, utfört mer än 120 000 oanmälda 

kontrollbesök, där man stämmer av att det 
inte föreligger någon diskrepens mellan inne-
hållet i personalliggaren kontra verkligheten.
Skatteverket har lämnat ett förslag till Finans-
departementet att även bilverkstäder, parti-
handel med livsmedel och kropps-/skönhets-
vård är branscher som bör omfattas av lagen 
om personalliggare.

personalliggare i 
andra branscher

Elektronisk personalliggare 
för byggbranschen
Om du väljer en elektronisk personalliggare från TimeApp, 
väljer du en av marknadens mest flexibla lösningar. 

Registrering i personalliggaren kan ske på många olika sätt, 
t ex genom att scanna sitt ID06-kort vid entrén till bygg-
arbetsplatsen, eller genom att använda vår app till iOS/
Android där man snabbt och enkelt skriver in sig med ett 
knapptryck. 

Personalliggaren i TimeApp fungerar både med och utan 
ID06. Kostnaden är 45 kr per månad/användare.

Läs mer på timeapp.se/personalliggare

FLERA LAgAR göR att det börjar bli 
ordning på större byggen, enligt fackför-
bundet Byggnads Västernorrland. De elek- 
troniska personalliggare, som infördes 
inom byggbranschen vid årsskiftet för att 
komma åt svartjobb, har bidragit till bättre 
ordning inom branschen, enligt fackför-
bundet Byggnads.
 – Vi märker att de stora arbetsplatserna 
och huvudentreprenörerna har en bättre 
kontroll på vilka, som finns inne på ar-
betsplatserna, säger Jim Sundelin, Bygg-
nads ordförande i Västernorrland i en in-
tervju i P4 Jämtland.

 Skatteverket har ännu inte märkt av 
någon stor förändring, men från 1 juli 2016 
tas det ut en avgift för de byggen, som 
inte följer reglerna och man har börjat ta 
stickprover.
 – Personalliggarna och huvudentre-
prenörsansvaret är orsaken till bättre ord-
ning på arbetsplatserna, menar Jim Sun-
delin. 
 – Det handlar om att huvudentre-
prenören för ett bygge numera är ansvarig, 
för att se till att regler och avtal följs på ett 
bygge, även av underentreprenörerna.

Personalliggare har minskat svartjobben


