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Sammanfattning

Detta arbete har framkommit efter ett nära samarbete med NCC Construction Sverige AB då 
en efterfrågan på en rutinbeskrivning vid anlitandet av polsk arbetskraft fanns. Rutin-
beskrivningen som gjorts inriktar sig på att kunna användas när anställningen av polsk 
arbetskraft övervägs för att se vilka rutiner som bör följas vid anställning och under 
anställning. Rutinbeskrivningen har delats upp i tre delar; innan ankomst till Sverige, under 
arbetstid i Sverige och efter utresa från Sverige. 

Innan ankomst till Sverige tar upp punkter som Arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning, att 
medföljande arbetsledare skall prata en god engelska, alla arbetare ha yrkesbevis och att den 
svenska byggarbetsplatsen skall ordna mat, boende och hyrbil.

Under arbetstid i Sverige tas punkter om händelser med Migrationsverket och Skatteverket 
upp. Även frågan om vart social försäkring skall betalas och hur detta utreds tas upp.

Efter utresa från Sverige är deklaration i Sverige en viktig post, men även avstämning med 
facket.

En checklista har gjorts utifrån rutinbeskrivningen för att ge en enklare blick över vilka 
punkter som ingår i anställandet av polsk arbetskraft. Checklistan bör vid varje projekt 
anpassas så att en mer specifik arbetstagare (ex. platschef, personalman) anges som ansvarig. 
Detta för att det bör vara en ansvarig på varje post så att någon kontrollerar att posten 
verkligen utförts.

Denna rutinbeskrivning och checklista är fullt användbar även vid anlitande av arbetskraft 
från andra EU/ESS-länder än Polen, men då kanske med anpassning av föreskrifter hos 
Skatteverket, Migrationsverket och Försäkringskassan.

Detta arbete har också utvärderat positiva och negativa faktiska händelser runt om den polska 
arbetskraften på byggarbetsplatsen Gurkburken. Vid NCC Värmland är detta första gången 
utländsk arbetskraft används och idrottshallen Gurkburken i Fagerås är ett pilotprojekt som 
förhoppningsvis skall bana vägen för framtida projekt med utländsk arbetskraft i Värmland.
Fyra yrkesarbetare och en arbetsledare från NCC Polska har arbetat under fyra månader med 
att bygga bl.a. innerväggar i den tillagda omklädningsdelen och innerpanel i själva hallen. De 
har sammanfattningsvis varit mycket effektiva och punktliga i sitt arbete. NCC i Värmland 
har ordnat boende, mat och hyrt en minibuss, samt hjälpt till med all kontakt med de olika 
myndigheterna.
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Abstract

This exam paper has emerged during a close cooperation with NCC Construction Sverige AB, 
because they hade a request for a standard procedure when employing Polish labour. The
standard procedure that has been done has its focus on when Polish labour is considered, to 
see which procedures that should be followed when hiring and under employment. The 
standard procedure has been divided into three parts: Before arriving to Sweden, during
employment in Sweden and after departing from Sweden.

Before arriving to Sweden takes up items like Health and Security training, that the site 
manager accompanying the labour should talk very good English, that all labour should have 
certificate of his/ her trade and that the Swedish construction site shall provide with 
accommodation, food and a rental car.

During employment in Sweden are items like procedures at the Swedish Migration Office and 
Swedish Tax Office explained. Even the question of the Social Security fees are discussed, 
which country should the company paid them in and how the investigation is done.

After departing from Sweden the income tax return in Sweden is an important item, but also 
the arrangement with the Swedish Union is mentioned.

A checklist has been done from the basis of the standard procedure to give an easier view over 
the important items that involves employment of Polish labour. The checklist should at every 
new project be adjusted so that a more specific employee, for example the construction 
manager or chief of personal, is given as responsible. This because it’s important that there is 
one responsible person on each item, to control that it’s been done.

This procedure of routine and checklist is useable even when hiring labour from other EU/ 
ESS countries then Poland, but then some adjustments might have to be done with regulations 
at the Swedish Migration Office, Tax Office and Social Security Office.

At NCC in Värmland Polish labour is used for the first time at the construction site of the 
sports centre Gurkburken, this is a pilot study of foreign labour in the county of Värmland. 
This exam paper has evaluated positive and negative actual events at the construction site.
This project should hopefully give a clearer way for future projects with foreign labour. Four 
blue collar workers and one site manager from NCC Polska has during four month among 
others built all the interior walls in the adherent building “Changing room” and all skew panel 
that covers the interior wall of the sport centre. Summarized, they have been very efficient 
and punctual in their work. NCC in Värmland has arranged accommodation, food and rented 
a mini van, and also helped with all contacts with the local office of Migration and Tax. 
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Tackord

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av NCC Construction Sverige AB, när det gäller 
rutinbeskrivningen för kontoret i Malmö och när det gäller utvärdering av polsk arbetskraft på 
byggarbetsplatsen i Fagerås för kontoret i Karlstad. Jag vill härmed tacka Bosse Rom i 
Karlstad och Håkan Rafstedt i Malmö för all hjälp. Även alla berörda på byggarbetsplatsen 
Gurkburken i Fagerås som hjälpt mig i många frågor och tagit sig tid under hela mitt arbete.

Jag vill också tacka de andra på kontoren i Karlstad, Malmö och Gdansk för all tid de lagt ner 
på att besvara eller hjälpa mig till rätt person i alla frågor som dykt upp under arbetets gång. 
Även Patricia Masoud, koordinator för den polska personalen på Citytunneln, Malmö som 
varit till stor hjälp.

Handledare vid Karlstad Universitet är Hakan Basaran och examinator Malin Olin. 
Handledare på NCC Construction Sverige AB är i Malmö Håkan Rafstedt, project manager 
och i Karlstad Bo Rom, entreprenadchef.
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1. Inledning

1.1 Introduktion

I maj 2004 antogs tio nya medlemsländer till EU, ett av dessa var Polen. Detta medförde att 
ländernas gränser öppnades och gav medborgarna en större rörelsefrihet. Då byggsektorn 
karaktäriseras av tidsbegränsade projekt medför detta att det är lätt för utländsk arbetskraft att 
få tillfällig anställning här i Sverige, men också i andra EU-länder. En annan anledning är att 
när det är en högkonjunktur inom byggbranschen, råder det också en brist inom vissa 
yrkeskategorier, varför arbetsgivare söker sig utanför landets gränser för att hitta kompetent 
personal. En brist är snickare med yrkesbevis, för få utbildar sig på byggnadsprogrammet och 
många med yrkesbevis åker till exempelvis Norge där de erbjuds längre kontrakt och också en 
bättre lön/traktamente. ”Sveriges entreprenadfirmor kommer därför att anlita utländsk 
arbetskraft för att jämna ut de toppar där extra arbetskraft behövs” säger Alf Göransson, vd 
på NCC i Byggindustrin (28/2004), han fortsätter ”Det kommer inom de närmaste tio åren 
vara stor personalbrist. Av de anställda inom byggbranschen går 40 % i pension före 2015 
och bland dessa går hälften med högskoleexamen i pension.”

Idag finns inom NCC i Sverige en hel del kunskap om hur man anlitar arbetskraft från 
NCC Polska och andra utländska bolag, men för lite av denna kunskap finns sammanställd på 
ett sätt som ger en sammanhängande överblick över hela processen. Detta gäller även regler 
och blanketter i samband med Migrationsverket, Skatteverket och Försäkringskassan.

Vid NCC Värmland är detta första gången utländsk arbetskraft används och idrottshallen 
Gurkburken i Fagerås är ett pilotprojekt som förhoppningsvis skall bana vägen för framtida 
projekt med utländsk arbetskraft i Värmland.

1.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att göra en rutinbeskrivning som inriktats på att kunna användas när 
anställningen av polsk arbetskraft övervägs för att se vilka rutiner som bör följas vid 
anställning och under anställning. Denna rutinbeskrivning skall göras generell så den kan 
användas även vid anlitande av arbetskraft från andra länder än Polen, men då med 
anpassning av föreskrifter hos Skatteverket, Migrationsverket och Försäkringskassan.

Arbetet skall också utvärdera positiva och negativa händelser runt om byggarbetsplatsen 
Gurkburken i Fagerås utifrån händelser upptagna i rutinbeskrivningen. Företaget vill också se 
om en smidighet för framtida kapande av toppar inom Värmlands byggande finns med 
utländsk arbetskraft. 
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1.3 Mål

För att underlätta vid anställningen av polsk arbetskraft skall arbetet resultera i en checklista 
för NCC i Sverige och det utländska företaget, i första hand för polska företag. Där skall 
beskrivas de olika åtaganden och punkter som är viktiga, detta i en kort och lättöverskådlig 
uppställning.

En mindre utvärdering görs i detta arbete av projektet idrottshallen Gurkburken, Fagerås, med 
utgångspunkt i delar av rutinbeskrivningen och händelser på byggarbetsplatsen. 

1.4 Avgränsningar

Studien skall avgränsas till byggprojektet Gurkburken i Fagerås, Värmland, därför att detta är 
det projekt som presenterades av den handledare som finns vid kontoret i Karlstad. Samt för 
att en önskan om en utvärdering av anlitandet av utländsk arbetskraft finns.

När det gäller insamlandet av kunskap som finns i företaget skall arbetet begränsas till 
kunskap från kontoren i Malmö och Karlstad och kontoret i Gdansk där NCC Polska finns.

1.5 Metod

1.5.1 Kritik till Internet sökning

När det gäller kritik för Internetbaserad information har Linköpings universitetsbibliotek tagit 
fram en mall som heter ”Källkritik till Internet”, i den tas följande frågor upp:

Upphov / ansvar: Vad säger domännamnet? Vem är författaren? Kan jag lita på sidan? 
De Internetsidor som jag använt mig av i mitt arbete är i första hand sådana som tillhör större 
svenska myndigheter, tidningar och företag. Endast i ett fall har inte författarens namn 
angivits i artikeln, men efter ett mail till berörda tidning så var det ändrat. 
Jag anser att man kan lite på sidorna när de tillhör svenska myndigheter och även artiklar från 
branschrelaterade tidningar torde vara högst pålitliga.

Bredd och djup: Det kan vara svårt att få grepp om bredd och djup när man bara ser en 
skärmbild i taget! Hur omfattande är materialet? Finns det en introduktion som talar om vad 
man kan hitta på sidorna?  Är det ytligt eller går det på djupet av de frågor du vill 
undersöka?
Har inte stött på några problem i att förstå och utläsa materialet. Sidor relaterade till svenska 
myndigheter har bra introduktioner och sökmotorer på sina hemsidor.

Objektivitet gällande faktasidor, exempelvis myndigheters hemsidor med t ex statistik, 
rapporter etc. samt gällande synpunkts sidor ex. debattinlägg, politiska partiers hemsidor, 
personliga hemsidor och reklam. Pekar författaren även på motsatta ståndpunkter, eller är 
det bara en uppräkning av påståenden? Finns en tydlig gräns mellan information och 
reklam?
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Det finns inga problem med deras objektivitet vad jag kan utläsa. Det finns en tydlig gräns 
mellan information och reklam på de hemsidor jag besökt där reklam finns. De flesta 
hemsidor besökta för detta arbete har inte reklam.

Aktualitet: Har det betydelse om det är gammalt eller nytt?  Finns det ett datum - och vad 
anger detta i så fall - när sidan skapades, eller när den uppdaterades? Är länkarna 
fortfarande aktuella?
Det har betydelse om det är gammalt eller nytt, men det jag funnit och använt mig av har haft 
aktuella datum och klara hänvisningar om regelförändringar är aktuella. Generellt anser jag att 
det har stor betydelse för detta arbete om informationen jag finner är gammal eller ny. 
Utländsk arbetskraft är relativt nytt fenomen i Sverige p. g. a. att vi numera är medlemmar i 
EU och har fått nya regler vad gäller arbetskraftsinvandring, så det finns därför en viss 
osäkerhet hos myndigheterna vad som gäller. 

1.5.2 Kritik till information via mail och/ eller muntligt:

När det gäller kommunikation med den polska personalen i Fagerås är språket en felkälla. De 
fyra snickarna pratar bara polska så den polska arbetsledaren skall tolka till engelska och sen 
skall detta tolkas till svenska. Den polska arbetsledarens engelska är också mycket bristfällig 
och ger upphov till missförstånd. Enligt en intervju gjord för ett examensarbete (Gustafsson, 
Hansson, 2005) på Chalmers sade en av de polska arbetsledarna att han anser det vara oartigt 
att kritisera, eftersom han är gäst i Sverige. Om detta är en gemensam värdering för 
polackerna så innebär det att eventuella negativa åsikter aldrig kommer fram, vilket gör att 
viktig information kan gå förlorad. Detta gäller även i denna studie där ingen kritik eller 
negativa påstående gjorts av den polska personalen i Fagerås. Att mycket information är 
muntlig är förstås en källa till kritik, men mycket få saker har använts i rapporten utan att 
kontrollerats mot skriftlig information.

1.6 Definitioner

1.6.1 De olika aktörerna

Nedanstående aktörer är nämnda i arbetet och här följer en kort beskrivning av dess innebörd.

• Utsändningslandet - det land där individen har sin ursprungliga anställning, i detta fall 
Polen.

• Underentreprenören (UE) - det företag där individen har sin anställning, i detta fall 
NCC Polska

• Arbetslandet - det land där individen tjänstgör tillfälligt, i detta fall Sverige. 
• Mottagande Projekt - det projekt som har anlitat underentreprenören, i detta fall 

byggarbetsplatsen Gurkburken i Fagerås.
• NCC Polska - ett bolag i NCC Group, i denna rutinbeskrivning det företag som 

tillhanda håller en underentreprenör (se vidare bilaga om NCC Group).
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1.6.2 Fast driftställe

NCC Polska har fast driftställe i Sverige men gör ingen vinst på att vara underentreprenör till 
NCC i Sverige.

Följande text är ett utdrag ur Joachim Ahls examensarbete: Fast driftställe och vinstallokering 
- enligt nationell och internationell reglering

”Enligt Organization of Economic Co-Operation and Development (OECD):s modellavtal 
kan ett företag som bedriver verksamhet utomlands endast beskattas i det landet om de har ett 
fast driftställe där. Syftet med konceptet om fast driftställe, är att avgöra vid vilka tillfällen en 
stat kan vara behörig att beskatta en utländsk affärsverksamhet som bedrivs i den egna 
staten.

Definitionen av fast driftställe i modellavtalet fastslår kärnegenskaperna för fast driftställe 
med meningen ”stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilket ett företags verksamhet 
helt eller delvis bedrivs”. När ett företag bedriver utlandsverksamhet genom fast driftställe är 
en fördel att man undgår initiala kostnader såsom stämpelskatt, kapitaltillskott m.m. Fler 
fördelar är ur skattehänseende, så som vid vinsthemtagning från en ett fast driftställe 
förekommer ingen utdelning vilket får till effekt att källstaten inte heller kan göra några 
beskattningsanspråk på dubbelbeskattningsavtal. Ett fast driftställe är inte någon självständig 
juridisk person och har heller ingen rättskapacitet, d.v.s. driftstället är en förlängd arm av 
huvudkontoret.

1.7 Tillvägagångssätt

För att göra en rutinbeskrivning och utvärderingsmall som skall kunna användas inom NCC i 
framtiden har ett mycket nära samarbete med olika personer med kunskap inom berörda 
områden etablerats. Personal från NCC Polska, NCC Syd och NCC Väst har engagerats i 
detta arbete. Även två arbetsplatser med polsk personal har besökts och diskussioner förts 
med berörd personal. Den första är personalsamordnaren Patricia Masoud vid Hyllie, 
Citytunneln, Malmö, och den andre är platschef Amanda Glave på Armeringsstationen i 
Malmö. Även Skatteverket, Migrationsverket och Försäkringskassan har kontaktats och 
diskussioner har förts med dem i relevanta frågor.

Den kunskap som finns inom företaget och jag har kunnat fånga upp, har använts till både 
rutinbeskrivningen och projektet Fagerås. Detta ger en bra grund för utvärderingen av 
projektet Fagerås, där skall entreprenadchefen, personalchefen, den svenska arbetsledaren och 
den polske arbetsledaren har kontaktats för information om händelser runt anlitandet av polsk 
arbetskraft och händelser på arbetsplatsen.

1.7.1 Rutinbeskrivningen

Här har information hämtats från olika skrifter som redan finns inom NCC Syd och använts 
som bas. Denna information har jag byggt vidare på och stor vikt har lagts i detta arbete att 
reda ut begreppen mot Skatteverket, Migrationsverket och Försäkringskassan. Även en del 
information från den polska Försäkringskassan har hämtats, angående E101 och E111. 
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1.7.2 Checklistan

Denna är utformad efter de poster som framkommit i rutinbeskrivningen. Valet av poster har 
formats helt efter det som berörts i rutinbeskrivningen. Här har ett försök gjorts att specificera 
vem som är ansvarig för att varje del utförs, detta är problematiskt då strukturen på projektet 
varierar beroende på om det är ett litet eller stort projekt. 

1.7.3 Fagerås

Denna händelsebeskrivning och utvärdering har sammanställts med stor hjälp av den svenska 
arbetsledaren på byggarbetsplatsen som har en daglig kontakt med den polska personalen och 
som är väl insatt i hur byggprocessen fungerar. Kontakterna har jag haft med de svenska 
myndigheterna. Utvärderingen bygger på mitt arbete i kapitlet ”Rutinbeskrivning” och 
frågeställningen om det går att kapa topparna i Värmland med utländsk arbetskraft.

1.7.4 Datainsamling

Kontakt har skett (via e-mail och telefon) till största del med medverkande. De olika 
myndigheternas hemsidor har besökts och mycket information har hämtats därifrån. 
"Browsing" innebär ett osystematiskt sökande kan vara en källa till nya idéer. Detta har också 
använts på Internet. Den information som upphittas denna väg har varit på väletablerade sidor 
så som hos myndigheter eller branschtidningar.
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2. Bakgrund och problemformulering

2.1 Utländsk arbetskraft till Sverige

2.1.1 Sverige allmänt

I och med medlemskap i EU så har alla medborgare i ett medlemsland rätt att resa, arbeta 
och bosätta sig i vilket annat medlemsland som helst. Det gäller förstås under förutsättning 
att han eller hon har ett arbete eller kan försörja sig på annat sätt. (EU-upplysningen)

Alla de stora svenska entreprenadfirmorna vill förstås behålla sin andel på den svenska 
marknaden och ser ogärna att utländska firmor etablerar sig. Detta gör att när den egna 
yrkeskåren inte räcker till använder man sig hellre av egna underentreprenörer än att ta in 
utländska underentreprenörer som kan etablera sig. Stora jobb inom byggnadsmarknaden ger 
en hög efterfrågan på yrkesarbetare med yrkesbevis, och denna grupp har minskat i Sverige. 
Detta talar bl.a. Alf Göransson(vd NCC i Sverige) om i tidningen Byggindustrin(2004-09-21)  
han säger: ”Arbetskraftsinvandring är en helt nödvändig överlevnadsfaktor för 
byggbranschen. Inte i dag, men om fem, tio år.” Hans utgångspunkt är följande: Branschen 
står inför en snabb tillväxt de närmaste åren, inte minst på anläggningssidan. Samtidigt går 40 
procent av alla som i dag är anställda i byggbranschen i pension före 2015. Bland dem som 
har högskoleexamen är situationen ännu allvarligare, de närmaste tio åren pensioneras drygt 
hälften av personalen. Och även med full beläggning på de byggrelaterade gymnasie- och 
högskoleutbildningar, så täcks maximalt upp 50 procent av behovet. Göransson säger vidare i 
artikeln: ”Det är uppenbart att vi inte klarar arbetskraftsförsörjningen utan att ta in utländsk 
arbetskraft. De nya EU-länderna ger oss helt andra möjligheter än tidigare och det måste vi 
utnyttja. Sedan ska givetvis detta ske strikt och korrekt i samförstånd med facket och med 
svenska kollektivavtal. Detta hotar inte jobben för våra svenska anställda. Däremot får vi 
möjlighet att kapa toppar med utländsk arbetskraft.”

Under våren 2004 ägnades en stor del av den politiska debatten i Sverige åt riskerna för 
”social turism” i samband med utvidgningen av EU, då bl.a. Polen blev medlem. Statsminister 
Göran Persson krävde då övergångsregler, och fick stöd hos vissa borgerliga 
politiker (DN 19/2 2006). Men den befarade invasionen uteblev. Detta nämner även 
Byggindustrin (0613) där den svenska arbetsmarknaden beskrivs som för tuff. Problem med
facket och konkurrens av svartjobbare nämns som två orsaker till att företag som hyr ut polsk 
och baltiska byggnadsarbetare kom av sig. Av de tio nya medlemmarna visar statistik (BI)
idag att det kom ca 5200 st. (2005) till Sverige vilket var 2000 st. fler än innan medlemskapet. 
Tilläggas kan att till Norge åkte 30 000 nya EU-medborgare och till Irland 125 000 st. Av 
dessa som skulle ”utnyttja” systemet finns fem stycken idag inskrivna hos Arbets-
förmedlingen och har fått eller får a-kassa. Det sägs att en av anledningarna till att det kom så 
få till Sverige är att Sverige fick ett dåligt rykte p.g.a. diskussionen om social turism, som fick 
stor plats i de nya EU-ländernas dagstidningar. De flesta som kommer hit och jobbar för 
utländska arbetsgivare fortsätter att betala sina sociala avgifter i hemlandet (E101) där de har 
sina familjer och framtid och är alltså inte intresserade av det svenska försäkringssystemet.

Bristen på yrkesarbetare i Sverige på vissa platser gör att fler och fler företag satsar på 
utländsk arbetskraft. Jessica Löfström, vd på företaget Expandera Mera berättar i 
Byggindustrin (0613) att hennes kunder talar om en överhettad marknad i Stockholm och att 
denna kommer att skrika efter yrkeskunnigt folk. Hon uppfattar detta som att det kommer att 
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finnas en brist på svenska byggnadsarbetare och därmed kommer en efterfrågan av hennes 
polska arbetare att finnas. Därför öppnar Jessica Löfström två nya bolag i Polen; ”NCC 
Polska är modellen för hur vi kommer att jobba med entreprenadverksamheten som får sitt 
säte i Polen.” Detta är mer fördelaktigt om Expandera Mera nya entreprenadföretag tar 
uppdragen. Hon fortsätter: ”Då kommer vi att ta en entreprenad, som är avskild från kundens 
och med egen arbetsledning. Jag tror att det blir enklare om det kommer ett helt lag med 
polska byggnadsarbetare och dubbelspråkiga arbetsledare i stället för att de ska gå in i ett 
lag med bara svenskar. Om Byggnads känner till dem vet hon inte.”

Från rapporten Arbetskraft till salu– sex månader med öppna gränser (LO) kan det utläsas att 
Sveriges arbetskraft i dag består till 11,5 procent av människor födda utanför Sveriges 
gränser. Av dessa 11,5 procent är ungefär hälften svenska medborgare och permanent boende 
i Sverige. Rapporten beskriver också att inflödet av människor som har rätt att arbeta i 
Sverige, som kommer för att täcka en tillfällig brist med mera var 13 480 till antalet (10 249 
förstagångstillstånd beviljades, samt 3 181 förlängningstillstånd) år 2003. Sverige behöver 
alltså importera arbetskraft för att täcka behovet inom olika sektorer. Vilken sektor som flest 
människor rekryteras till framgår inte. Det torde vara fler sektorer än bara byggmarknaden.

2.1.2 Företagets synpunkter

NCC Construction använder sig av de polska yrkesarbetarna för att kapa de toppar som 
uppkommit i exempelvis Malmö, men också för att inte tappa sin lokala marknad. Det skulle 
vara förödande för företaget att tappa marknaden när byggboomen är över och hela deras 
fokus legat på några stora projekt. De vill vara ett ledande företag i området även efter.

När det gäller användandet av just NCC Polskas personal berodde detta mycket på att svensk 
personal varit nere i Polen och byggt en del av motorvägen A2 ihop med NCC Polska. När 
detta projekt var slutfasen kom en förfrågan från Jönköping att det behövdes folk där, så delar 
av den personal som byggde på A2 kunde snabbt och enkelt förflyttas till Jönköping för att 
fylla ett akut behov av yrkesarbetare och tjänstemän. I avvaktan på att nästa del av 
motorvägen A2 skall börja i Polen, har denna personal fyllt behov i Oslo och Citytunneln i 
Malmö åt NCC Construction. Den polska personal som finns i Sverige idag är till stor del 
människor som arbetat inom NCC i Polen under en längre tid. Med detta finns en fördel 
genom att denna personal har en insikt i hur NCC arbetar och NCC:s värderingar.

2.2 NCC Construction Sverige AB

Nedan följer utdrag ur NCC Construction Sverige AB:s vision, arbetsvillkor och policy 
gällande för utländsk arbetskraft. Detta för att förtydliga vad NCC står för och har för 
riktlinjer uppsatta inom företaget.

2.2.1 Vision

"NCC är det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och 
kommunikation."  
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2.2.2 Arbetsvillkor 

(från NCC:s affärers etiska riktlinjer)
• NCC accepterar inte någon form av tvångsarbete eller andra former av ofrivilligt 

arbete.
• Förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd 

ska respekteras och följas.
• NCC värdesätter en hälsosam balans mellan arbete och fritid. 
• Lön och annan ersättning ska minst uppfylla nationella lagar, gällande avtal och 

allmänt accepterad standard för branschen.
• Barnarbete får ej förekomma. Anställda och annan personal ska vara lägst 15 år eller 

ha lägst den ålder som gäller för allmän skolplikt, om den är högre.
• Arbetstagares rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och att förhandla 

kollektivt respekteras.
• Arbetstagares representanter får inte diskrimineras, och ska ges möjlighet att kunna 

fullgöra sina uppdrag.

2.2.3 NCC Policy gällande för utländsk arbetskraft

Nedan följer NCCs uppsatta policy angående utländsk arbetskraft.
Utländsk arbetskraft/ underentreprenör – Strategi
NCC skall inte ersätta NCC-anställda med utländsk arbetskraft, 
men använda utländsk arbetskraft för att…

• Kapa arbetstoppar
• Utsätta inhemska underentreprenörer för konkurrens
• Möjliggöra att köpa installationsmaterial för sig och ”timmar” / arbete för sig
• Ta vara på den kompetens som redan finns i NCC-koncernens bolag i olika länder
• Respektive marknads arbetsmiljö- och arbetsrättslagar samt gällande kollektivavtal 

skall alltid följas.

Utländsk arbetskraft/ underentreprenör – Varför?
Att använda utländsk arbetskraft och underentreprenörer är bra för NCC därför att det…

• Stärker NCCs konkurrenskraft – lägre byggkostnader
• Bryter förstelnade underentreprenör- strukturer
• Kan skapa nya leverantörer av installationsmaterial
• Bryter oligopol; vilket minskar risken för eventuella prissamarbeten
• Ger långsiktig kompetensförsörjning då pensionsavgångarna ökar
• Ökar intern kunskapsöverföring

(Starnet, NCC)
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2.3 Byggarbetsplats Gurkburken

Nedan följer en beskrivning av byggarbetsplatsen Gurkburken i Fagerås vilket ger en 
bakgrundsinformation inför läsningen av kapitlet 3.3 Händelser och utvärdering av 
Gurkburken.

2.3.1 Konceptet Gurkburken

Gurkburken är en idrottshall utvecklad av NCC i Sverige och Svenska Handbollsförbundet. 
Begreppet Gurkburken står för en av svensk handbolls verkliga klassiker, den geniala
kombinationen som ursprungligen utvecklades av herrarnas landslag under Bengt ”Bengan”
Johanssons ledning i början av 90-talet och som nu snart varje handbollslag i landet försöker 
sig på. Hallen som byggs erbjuder rätt kvalitet på de egenskaper som är viktiga för 
verksamheten och sparar radikalt på allt annat. Den är en funktionell träningshall, utan 
traditionella omklädningsrum i grundutförandet. Hallen erbjuder god träningskvalitet och har 
väl formgivna detaljer för en värdig idrottsmiljö. 

2.3.2 Platsinformation

Idrottshallen som byggs i Fagerås har utökas med omklädningsrum, café och domarrum. Inne 
i hallen har åskådarplatser för ca 100 personer lagts till. Ventilation, belysning och idrottsgolv 
är anpassade för verksamheten i Fagerås, alltså bollträning och skolidrott (NCC). Byggnaden 
består av en del idrottshall som blir 26x 43 meter och sju meter hög. Denna skall inrymma 
planer för handboll, basket, volleyboll, tennis, badminton och innebandy samt läktare i tre 
avsatser som viks upp mot väggen när de inte används. Den andra delen ”omklädning” skall 
inrymma fyra omklädningsrum, ett café, ett domarrum/lärarrum och i övrigt förråd och 
teknikrum.

Idrottshallens stomme består av stål- och limträpelare med fackverkstakstolar av stål. Taket 
består av perforerat konstruktionsplåt i mörkgrått (Plannja Plastisol SCE 20). Ovanpå plåten 
finns isolering samt en gummiduk som tätskikt. Väggarna på hallen består av plåtelement i 
vitt (Plannja RR 20) och på omklädningsdelen med fibercementskivor i ockra gul kulör 
(Promonord Silur). Inne i hallen skall väggarna beklädas med en vitlaserad träpanel och på 
golvet läggs ett sportgolv (Taraflex Elastiska Kombinationsgolv). I övrigt läggs klinker på de 
flesta golv och väggarna har målad väv. Golvvärme läggs i samtliga publika utrymmen och i 
omklädningsdelen.

2.3.3 Beskrivning av arbetsmoment

Den polska personalen skall under sin tid på bygget göra följande moment: 
• I omklädningsdelen skall de sätta upp ca 800 kvm innerväggar, det finns två 

väggtyper. Väggtyp 1: 70mm regler med OSB-board och gips på båda sidor. Vägg-
typ 2: 70 mm regel med två lager våtrumsgips på bägge sidor.

• I ytterväggarna bygger de ca 280 kvm utfackningsväggar i stålstommen, bestående av 
träreglar med mellanliggande isolering beklätt med platsfolie, OSB- och gipsskivor. 

• Väggen mellan hallen och omklädningsdelen ca 200 kvm
• Träpanel på samtliga väggar i idrottshallen ca 1200 kvm
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• Dessutom en viss del extra timmar utanför bestämda arbetsmoment, så som ex. 
snöskottning.

2.3.4 Polska personalens utbildning

Den polska arbetsledaren har en femårig utbildning på universitet; Master of Arts engineer, 
direction - structural engineering. Han pratar engelska - eftersom detta är ett krav 
NCC Polska ställer på alla arbetsledare de sänder till Sverige - och ryska. Han har jobbat på 
två projekt med husbyggnad i Polen innan han kom till detta byggprojekt i Fagerås.

Av de fyra snickarna har tre (skolgång före 1990) treårigt tekniskt gymnasium 
(snickarutbildning) och sedan arbetat. Den fjärde killen har femårigt tekniskt gymnasium 
(snickarutbildning) och sen arbetat några år. Alla snickarna pratar bara polska. De har varit 
på ett bygge i Oslo och ett i Jönköping innan, sammanlagt nästan ett år.

2.4 Medbestämmandelagen och svenska fackföreningar

Nedan följer en beskrivning av de olika aktörerna på den svenska byggarbetsmarknaden som 
är relevanta vid läsning av kapitlet 3.2 Rutinbeskrivning. Dessa plus Medbestämmandelagen 
som styr vårt svenska system med kollektivavtal. Denna del skall ge en kort presentation av 
aktörerna, för den som önskar fördjupa sig rekommenderas ett besök på deras hemsidor eller 
kontor.

Enligt LO:
Alla som utför arbete på den svenska arbetsmarknaden måste garanteras anständiga arbets-
och anställningsvillkor. Detta krav gäller alla oavsett om de är födda i Sverige eller i något 
annat land. I Sverige sker detta genom att kollektivavtal sluts mellan arbetsmarknadsparter 
och facket.  Det finns inte någon lagstiftning, statliga mekanismer eller myndigheter, som 
garanterar kollektivavtalets efterlevnad, detta är enbart en facklig uppgift.  Det är först när 
en facklig organisation konstaterar att ett företag vägrar följa gällande kollektivavtal eller
lagar som en rättstvist uppstår och frågan – efter förhandlingar – kan föras till AD.
Man ska inte heller glömma att ett annat motiv för direktivet är att bidra till sunda 
konkurrensvillkor för företagen, vilket även framgår av dess ordalydelse.

”I andra länder har man i stället minimilöner fastställda av parlamenten. Vi menar att detta 
är en fråga som ska avgöras av företrädare för arbetstagare och arbetsgivare. Det är bland 
dem som kunskapen finns om förhållandena på arbetsmarknaden” säger Hans Tilly,
förbundsordförande på Byggnads.

2.4.1 Medbestämmandelagen

Medbestämmandelagen, även kallad Underentreprenörsregler, skall tillämpas på förhållandet
mellan arbetsgivare och arbetstagare. I denna kan utläsas att det finns en skyldighet till 
förhandling med svenska facket som kan läsas i följande paragraf:

Facklig vetorätt 38 § Innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för 
hans räkning eller i hans verksamhet utan att denne därvid skall vara arbetstagare hos 
honom, skall arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation i 
förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal för sådant arbete. Arbetsgivaren är vid 
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förhandlingen skyldig att lämna den information om det tilltänkta arbetet som 
arbetstagarorganisationen behöver för att kunna ta ställning i förhandlingsfrågan.
 Första stycket gäller inte, om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur eller kräver 

särskild sakkunskap och det inte är fråga om att anlita uthyrd arbetskraft enligt lagen 
(1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Första stycket gäller 
inte heller om den tilltänkta åtgärden i allt väsentligt motsvarar en åtgärd som har godtagits 
av arbetstagarorganisationen. Om organisationen i ett särskilt fall begär det, är 
arbetsgivaren dock skyldig att förhandla innan han fattar eller verkställer ett beslut.
 Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa ett beslut innan 

förhandlingsskyldigheten enligt första stycket har fullgjorts. Begärs förhandling enligt andra 
stycket, är arbetsgivaren inte skyldig att skjuta upp beslutet eller verkställigheten till dess 
förhandlingsskyldigheten har fullgjorts, om det finns särskilda skäl mot uppskov. I fråga om 
förhandling enligt första och andra styckena skall 14 § tillämpas.
 Har förhandling begärts enligt första eller andra stycket är arbetsgivaren skyldig att på 

begäran av arbetstagarorganisationen lämna sådan information om det tilltänkta arbetet som 
organisationen behöver för att kunna ta ställning i frågan. Lag (1994:1686).

Och vidare enligt följande paragraf:

Fredsplikt 42 § Arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation får ej anordna eller på annat sätt 
föranleda olovlig stridsåtgärd. Sådan organisation får ej heller genom understöd eller på 
annat sätt medverka vid olovlig stridsåtgärd. Organisation som själv är bunden av 
kollektivavtal är även skyldig att, om olovlig stridsåtgärd av medlem förestår eller pågår, 
söka hindra åtgärden eller verka för dess upphörande.
Har någon vidtagit olovlig stridsåtgärd, får annan icke deltaga i åtgärden.
Bestämmelserna i första stycket första och andra meningarna gäller endast när en 
organisation vidtar åtgärder med anledning av arbetsförhållanden som denna lag är direkt 
tillämplig på. Lag (1991:681).

Dessa stycken säger att det i praktiken är uteslutet att inte tillämpa svenska kollektiv avtal 
även om det inte finns något lagkrav. Detta p.g.a. de fackliga stridsåtgärder som är möjliga för 
att tvinga såväl svenska som utländska arbetsgivare att träffa kollektivavtal med svenska 
fackförbund.

2.4.2 Sveriges Byggindustrier

Nära 2 700 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och 
arbetsgivarverksamhet in i Sveriges Byggindustrier (BI). BI verkar för att åstadkomma 
gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar man på riksplanet 
såväl som lokalt genom 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, 
myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s övergripande mål är att bidra till en 
stabilt hög och hållbar tillväxt samt sunda marknadsvillkor och tidsenliga 
medarbetarrelationer inom hela byggsektorn. Med medlemskapet följer också delägarskap i 
Svenskt Näringsliv, vars centrala och regionala kontor också är resurser för 
medlemsföretagen.

NCC Polska är medlem i Sveriges Byggindustrier som därigenom är deras 
förhandlingsombud och NCC Polska har därmed förbundit sig att följa BI:s gällande regler 
och avtal. Detta ger alla yrkesarbetare inom NCC Polska en trygghet att de kommer att arbeta 
enligt Sveriges lagar och kollektivavtal.
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2.4.3 Byggnads

Byggnads har två olika huvudavtal; Byggnads- och Anläggningsavtalen. I bägge fallen gäller 
att om ingen överenskommelse nås vid central förhandling utbetalas grundlön (jan-06 112.00 
kr/tim).

Byggnadsavtalet
Parter är Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. I första hand skall 
man ha prestationslön om inte företaget och lokalavdelningen träffar en annan 
överenskommelse. Mätnings- och granskningsarvode betalas till Byggnads av den anställde 
genom avdrag på lönen. Förhandlingar sker mellan företaget/ BI och Byggnads Nås ingen 
överenskommelse kan endera parten föra frågan till central hantering.

I Byggnadsavtalet kan följande läsas om löner:
§ 3 b 1 Löneform – lönedefinitioner
Lön utbetalas som prestationslön eller tidlön. Prestationslön kan vara traditionella ackord, 
olika resultatlönesystem samt kombinationer av dessa. Gemensamt för prestationslönesystem 
– utom så vitt avser rent ackord – är att de består av en fast och en rörlig del. Proportionerna 
mellan fast och rörlig del varierar. Så snart lönen innehåller möjligheter till en rörlig del är 
löneformen prestationslön. Tidlön som kompletteras med någon form av rörlig del blir 
följaktligen prestationslön, även om den fasta delen motsvarar överenskommen tidlön.
Tidlön beräknas per arbetad timme eller i förekommande fall per månad, t ex för byggservice 
och maskinförare. Löneform vid nyproduktion är prestationslön, såvida inte de lokala 
parterna överenskommer om annat.

Vidare avtal inom Byggnadsavtalet är R-avtalet (för reparations-, ombyggnads- och 
tillbyggnadsarbeten) och S- avtalet (Bestämmelser för företag med speciell 
verksamhetsinriktning) där tidlön används istället.

Anläggningsavtalet
Ett avtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Eventuell 
mätningsavgift sker till Byggnads av den anställde genom avdrag på lön. Granskningsavgiften 
betalas av arbetsgivare ackordslön om förutsättningar föreligger. Förhandlingar sker mellan
företaget/ BI och arbetslaget.

2.4.4 Metall

Industrifacket Metall (IF Metall) bildades den 1 januari 2006, en sammanslagning av 
Industrifacket och Metall och är det tongivande förbundet inom tillverkningsindustrin. 
IF Metall har 48 rikstäckande kollektivavtal. Störst är Teknikavtalet Metall, därefter kommer 
Allokemiska avtalet och Stål- och metallavtalet, sedan finns ett antal andra avtalsområden.

2.4.5 Avtalet för Väg och Ban

Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO (Facket för service och 
kommunikation). Lön för alla förekommande arbeten kan utgå som tid-, ackord- eller 
resultatlön. Mätnings- och granskningsavgifter förekommer inte. Företag och arbetslag träffar 
och förhandlar avtal.
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3. Resultat

3.1 Checklista

För att underlätta vid användandet av utländsk arbetskraft från en annan EU-medlemsstat har 
en checklista tagits fram utifrån rutinbeskrivningen. Denna skall enkelt kunna ge en överblick
av de olika punkterna som skall och bör göras. Det skall också vara enkelt att utläsa vem som 
skall göra vad och ge en överblick om vad de olika punkterna innehåller. För en mer djup-
gående förklaring till de olika punkterna bör rutinbeskrivningen läsas.
Förklaring till de olika punkterna:

- Detaljer: anger de olika moment som bör gås igenom
- Ansvarig: vilket företag som är ansvarig

Polska = utländska företaget
Projektet = byggarbetsplatsen och tillhörande NCC kontor

- Noteringar: ger en anvisning om vad detaljen innehåller

Detaljer Ansvarig Notering
Innan ankomst till Sverige
Förfrågan informationsbyte Polska/ Projektet Byggets längd, antal personer
Rekrytera CV Polska

Yrkesbevis Polska jobb erfarenhet från Polen och Sverige

Arbetsledaren Polska/ Projektet
engelsk kunskaper, tidigare 
arbetserfarenheter

Läkarintyg Polska

Kollektivavtal Val av avtal Projektet

Byggnads; byggnadsavtalen, 
anläggningsavtalet. Metall, Väg- och 
Ban.

Kontrakt
Projektet/ 
Avdelningschef utformning och specifika avtal

Projektet littra nr. Polska 
Arbetsmiljö- och 
säkerhetsutbildning Polska

och information om NCC policy och 
allmän information om Sverige

Anställningsbevis Polska
"Anställningsintyg för medborgare från 
EU/ ESS"

Resor Polska
till och från byggarbetsplatsen och resor 
vid helgdagar

Sociala 
försäkringar E111 Polska

European Health Inscurence Card- ger 
personalen rätt till sjukvård på samma 
grunder som svenska medborgare

E101 Polska
intyg om att sociala försäkringar betalas 
i Polen (kopia tas av Projektet)

Arbetskläder Projektet/ Polska inköps av Polska, skickas till Projektet

Handverktyg Projektet/ Polska
har personalen egna? Om inte vem står 
för inköp? 

Översättningar Projektet/ Polska Arbetsmiljöplan, ritningar osv.
Boende Projektet likvärdigt med svensk arbetare
Mat Projektet frukost, lunch, middag o kvällsmat
Hyrbil Projektet Bil, minibuss + bensinkort
Välkomstpaket Projektet kartor, information om staden, länet
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Under arbetstid i Sverige
Ankomst Projektet transport från tåg, flyg till bostad

Informationsmöte Byggarbetsplatsen
Genomgång av arbetsmiljöplanen, 
säkerhetsföreskrifter, osv.

Lön Polska inbetalas i Polen på personalens konto

Migrationsverket Uppehållsrätt Polska/ Projektet

"Ansökan om uppehållstillstånd för 
EU/ESS medborgare och deras 
anhöriga"

Skatteverket
Personnr. Eller 
samordningsnr. Polska/ Projektet

"Anmälan flyttning till Sverige" el 
"Ansökan särskild inkomstskatt för 
utomlandsbosatta"

Fakturering Projektet/ Polska
Kollektivavtal Projektet arbetsplatsanmälan

Polska förhandlingar

Sociala försäkring Polska/ Projektet
"Uppgifter för registrering", bifoga kopia 
av E101 och Uppehållskort

Skatteverket 
Flyttning

tillbaks till 
hemlandet Polska/ Projektet "Anmälan flyttning till utlandet"
annan 
byggarbetsplats Polska/ Projektet Flyttanmälan

Efter utresa ur Sverige

Skatteverket Självdeklaration Polska
personal som folkbokförs i Sverige och 
är bosatta mer än 6 månader

SINK Polska
personal som vistas under sex 
månader i Sverige

Kollektivavtal Polska avstämning

För en mer användbar checklista i vid anställandet av utländsk arbetskraft se bilaga 
Checklista.
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3.2 Rutinbeskrivning
vid användandet av utländsk arbetskraft

Denna rutinbeskrivning är utformad efter händelser mellan ett projekt i Sverige för
NCC Construction Sverige AB och NCC Polska i Polen.
Rutinbeskrivningen skall kunna användas generellt vid inköp av underentreprenörer från 
andra EU-länder och andra företag än dotterbolag.

Schematisk bild över rutinbeskrivningen

Figur 3.1 Schematisk bild över rutinbeskrivningen

Figur 3.2. Schematisk bild över indelningen i rutinbeskrivningen

3.2.1 Innan ankomsten till Sverige

Förfrågan
En förfrågan sänds till NCC Polska från det blivande projektet som utformas som en 
traditionell offertförfrågan, där anges bland annat projektbeskrivning inklusive projekt typ,
arbetskraftsdiagram, tidplan och vilket kollektivavtal som skall gälla för projektet.
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Rekrytering och yrkesbevis
En arbetsledare från NCC Polska är obligatorisk på byggarbetsplatsen. Denna arbetsledare bör 
vara väl insatt i hur NCC som företag arbetar och dess visioner. Projektet skall kunna ta emot 
minst 8 yrkesarbetare och en arbetsledare under minst 8 månader för att det skall fungera 
smidigare och med viss ekonomisk bärighet. När personal som passar projektet hittats, skall 
förhandlingar och information diskuteras med projektet för kostnadsberäkningar. Här kan 
också diskussioner om speciella förhållanden ske som bör skrivas in i kontraktet.

Om den polska ansökande har varit i Sverige förut innehar han/hon ett samordningsnummer 
eller ett personnummer. Dessa är bra att kunna när vederbörande åter åker till Sverige. 
NCC Polska kontrollerar tidigare erfarenheter och kvalifikationer på tilltänkta arbetsledare 
och yrkesarbetare. Arbetsledaren skall även kunna bra engelska. Den polska personalen skall 
ha yrkesbevis precis som den svenska för att kunna anställas och användas inom NCC Group. 
NCC i Sverige ställer i likhet med de flesta byggföretag yrkesbevis som ett absolut krav för 
anställning. Kontroll av Projektets behov av specialkompetens som kräver bevis; så som 
kranförare.

Läkarintyg
Genomförs av behörig läkare i Polen vid anställning. Detta intyg förvaras hos NCC Polska 
och kopia medförs till arbetsplatsen.

Kontrakt mellan parter
Ett kontrakt för köp av underentreprenör skall utformas. NCC Polska gör överslagsuträkning 
på vad den totala kostnaden skall bli som debiteras projektet. Detta får regleras under 
arbetsgång och efter avslutat projekt får en avstämning göras.

Projektnummer
Projektets nummer skall tas fram och skickas till projektets produktionschef i god tid innan 
projektet startar, så det finns tillhanda vid beställning av boende, mat osv.

Arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning
Kallas Health & Safety training (H&S) av NCC Polska och sker på plats i Gdansk. 
Ett tillfälle med allmän informationen om Sverige ges också.

Arbetsmiljö och säkerhets utbildning är på ca 3 timmar och består av följande moment:
• Betydelsen av arbetsmiljö och säkerhetsskydd mot farliga och skadliga faktorer som 

existerar inom denna arbetsmiljö
• Omfång av plikter och rättigheter för företaget och den anställdes gällande arbetsmiljö 

och säkerhet
• Lagliga ansvarstaganden för brott mot principer och säkerhetsregler
• Generella krav för arbetsmiljö och säkerhetsbestämmelser i företaget
• Olyckor och arbetsmiljöhot som existerar i arbetsmiljön, särskilt i produktionen av 

industribyggnader, plus en bas i förebyggande åtaganden
• Principer och regler av fördelningen av säkerhetskläder och individuellt 

säkerhetstänkande
• Ordning och renlighet på arbetsstället och personlig hygien av den anställde -  

inflytande av dessa faktorer på H&S av företaget
• Förebyggande medicinsk vård. Krav för registrering av introduktion, bas och 

periodiska medicinska kontroller
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• Bas principer i brandskydd och processen vid nödsituationer
• Principer vid givandet av första hjälpen

Anställningsbevis 
Ett anställningsbevis från arbetsgivaren där anställningstid och anställningsform framgår skall 
vara skrivet och undertecknat av NCC Polska. En blankett finns att skriva ut från 
Migrationsverkets hemsida, den heter ”Anställningsintyg för medborgare från EU/EES "
(Bilaga Migrationsverket). Förutom arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer ska en 
kontaktperson hos arbetsgivaren anges. Dessutom ska företagets organisationsnummer och 
vilka arbetsuppgifter som ska utföras finnas med. Där ska också framgå hur många timmar 
per vecka man ska arbeta. 

Detta avtal skall varje utsänd personal ha ett exemplar av för att medför till Migrationsverket 
vid ansökning av uppehållsrätt. Dessutom skall ett exemplar arkiveras hos NCC Polska och 
projektet skall informeras om att avtal har upprättats.

Resor 
Första resan och hemresan efter avslutat arbete ordnas av NCC Polska. Resor vid jul, påsk och 
semester betalas och arrangeras av NCC Polska, men skall diskuteras med Projektet. Här 
gäller olika beroende på om personalen är yrkesarbetare eller tjänsteman. Övriga resor skall 
vid betalning av NCC Polska specificeras i kontraktet.

Socialförsäkring
Sociala avgifter (Försäkringskassan)
Enligt bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om social trygghet gäller som 
huvudregel att en anställd ska omfattas av endast ett lands socialförsäkringssystem, normalt 
systemet i det land där personen arbetar (arbetslandet), oavsett i vilken medlemsstat 
(EU/EES-land och Schweiz) han eller hon bor eller arbetsgivaren har sitt säte. 

E101/ E102 
NCC Polska ansöker hos polska försäkringskassan Zak•ad Upezpiecze• 

Spo•ecznych (ZUS: Social Security) om blanketten E101 som skickas till deras kontor och 
medförs sedan av den polska personalen till Sverige. En kopia bör finnas hos den svenska 
personalchefen.

Om den polska personalen skall stanna under ett år skall blankett E101 ansökas om i enlighet 
med artikel 14 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 (Bilaga Social). Om det sedan visar sig 
att den polska personalen skall stanna mer än ett år, skall förlängning sökas på blankett E102 i 
god tid innan det nya året börjar. Begäran om denna dispens görs till den polska Försäkrings-
kassan av arbetsgivaren och den anställde. Om vetskap finns redan vid skrivning av kontrakt 
att den polska personalen skall stanna mer än ett år skall ansökan om dispens göras direkt 
enligt artikel 17 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 (Bilaga Social). 

När den polska personalen fått svenskt personnummer kommer de att få en blankett 
”Uppgifter för registrering” (Bilaga Social) från den svenska Försäkringskassan. Med en 
förfrågan om vart den sociala försäkringen skall betalas. Med denna skall E101 bifogas, om 
den beviljats, för att styrka att Polen betalar. Detta medför att NCC Polska bistår med 
inbetalning av sociala kostnader i Polen. Tills beslut om E101 har fattats så kan NCC Polska 
betala sociala avgifter i Sverige. 
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E111 European Health Insurance 
Utfärdas av Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ, National Health Fund) och skall 

medföras från Polen. Detta kan sökas individuellt av varje anställd, då får de ett temporärt 
som räcker i två till tre veckor, ett s.k. turist E111. För att få ett E111 för en längre period 
måste 
NCC Polska först ansöka om ett E101 (se under ovanstående rubrik E101) och när detta 
utfärdas ges ett E111 för samma period.  I och med detta kort har den polska personalen som 
blir sjuk eller råkar ut för en olycka vid vistelse i Sverige rätt till den nödvändig medicinsk 
sjukvård på samma ekonomiska villkor som värdlandets egna invånare, d v s man betalar 
endast patientavgiften. Om detta inte medförs vid inresan i Sverige och en olycka sker innan 
kortet når den polska personalen på byggarbetsplatsen blir denne själv betalningsskyldig om 
en olycka inträffar. Vederbörande kan sedan ansöka om ersättning från den polska 
försäkringskassan genom den svenska försäkringskassan. Om vederbörande inte har E111 
kortet med sig och hamnar på svenskt sjukhus så kan han/hon kontakta sin försäkringskassa 
ZUS som utfärdar ett temporärt intyg som faxas till berörda vårdgivare. Men det 
rekommenderas för allas skull att detta kort finns med den polska personalen vid inresa i 
Sverige. 

Arbetskläder och handverktyg
Arbetskläder beställs av NCC Polska i god tid innan polsk personal skall vara på 
byggarbetsplatsen. Dessa skall sändas direkt till byggarbetsplatsen. Skor medför den polska 
personalen, de inköps av NCC Polska. Inköp av hjälm tillfaller projektet om inte annat anges i 
kontraktet. Arbetsledaren skall också ha arbetsskor och företagsenlig klädsel.

I Sverige har alla arbetare sin egen verktygslåda där bl.a. följande verktyg finns; hammare, 
skruvmejslar av olika slag, kniv, tumstock och stämjärn. Kontrollera att den polska personalen 
har till projektet behövliga verktyg. Specificera i kontraktet vem som står för kostnaden av 
inköp.

Översättningar
Dokument som är relevanta för entreprenaden skall översätta till polska och/ eller engelska. 
Möjligheten finns att skicka dokumenten till NCC Polskas kontor för översättning.

Boende
Projektet ordnar med boende för den polska personalen. Boendet skall vara av normal svensk 
standard. Kontrollera så tvättmaskin och mikrovågsugn finns. I Polen umgås arbetsledarna 
oftast inte med arbetarna då det där finns en mer strikt hierarki. Detta gör att på större 
byggarbetsplatser där dessa kan bo på olika platser, kan detta starkt rekommenderas. 

Mat 
Frukost, lunch och middag skall ordnas till personalen alla dagar. Catering av två varma mål 
(där ett värms till middag eller tinas) om dagen är att föredra. Denna kan levereras fryst om 
utkörning inte kan ske varje dag. Och definitivt på fredagar där helgens mat levereras. Frukost 
kan köpas av den svenska arbetsledaren (eller annan som har tid!) ca var tredje dag. Den 
polska personalen äter samma typ av mat som den svenska. 

Transport från bostad till arbetsplatsen
En minibuss hyrs enklast. Kolla upp lokala avtal med biluthyrningsfirmor. En person ges 
ansvar att köra, tvätta och se efter behov av underhåll. Bensinkort ges antingen till samma 
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person som har ansvar för bilen, eller kan hämtas på kontoret när minibussen behövs tankas. 
En uppgörelse om hur bilen får utnyttjas utanför arbetstid bör göras.

Välkomstpaket
Kan innehålla:

• Kartor över närområdet runt personalens boende och även av länet.
• Information över var närmaste katolska kyrka finns.
• Information om fritidsaktiviteter i närområdet.
• Karta där mataffärer, post och inköp av kontantkort till mobil finns utmärkt.

Trevliga gester är att utnyttja t. ex. biljetter till evenemang som NCC som företag innehar.
Tänk på att det oftast bara är den polska arbetsledaren som kan engelska. En del yrkesarbetare 
kan lite tyska.

3.2.2 Under arbetstid i Sverige

Transport vid ankomst
Anordna en ansvarig för att hämta personalen när den anländer i Sverige. Se till att de 
kommer till sitt boende alternativt informationsmöte på byggarbetsplatsen. Ordna med 
upphämtning av hyrbil.

Informationsmöte
Vid ankomst skall ett informationsmöte hållas där Arbetsmiljöplanen och information om 
byggarbetsplatsen ges. Arbetsmiljöplanen finns översatt och skall skrivas på. Information om 
närliggande affärer och andra punkter från Välkomstpaketet kan gås igenom.

Bank för löneinbetalning
Sker till den polska personalens konton i Polen av NCC Polska.

Fakturering
Alla utgifter involverade den polska personalen betalas av NCC Polska och faktureras 
Projektet.
Projektet blir fakturerad från NCC Polska den totala arbetade tiden, baserad på en veckotids-
rapport signerad av platschef och NCC Polskas representant (arbetsledaren) på plats. 
Underentreprenadkontraktet ger en summa som projektet betalar. Detta blir en 
förskottsbetalning som sedan regleras vid avstämning. För att NCC Polska skall kunna göra 
en riktig slut kalkylering bör utgifter som ändras meddelas när de uppkommer. 

Migrationsverket
Uppehållstillstånd har under april månad 2006 bytt namn till Uppehållsrätt.

Medborgare i ett EU/EES-land och deras familjemedlemmar kommer från den 30 april inte 
längre att behöva söka uppehållstillstånd när de vill stanna längre än tre månader i Sverige. I 
kraft av sitt EU-medborgarskap har de rätt att vistas i Sverige ändå, så kallad uppehållsrätt, 
om de till exempel arbetar, driver företag eller studerar här. EU/EES - medborgare ska i 
fortsättningen registrera sig hos Migrationsverket om de vill vara här en längre tid än tre 
månader. Efter fem år kan de få permanent uppehållsrätt i Sverige. Registreringen kan göras 
på det lokala kontoret eller skickas per post. Så fort handlingarna inlämnats på 
Migrationsverkets kontor och registrerats (kan ta en dag eller två) får personen vistas längre 
än tre månader. Blankett ”Ansökan om uppehållstillstånd för EU/EES medborgare och deras 
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anhöriga” (endast på svenska och engelska) finns på Migrationsverkets hemsida och skall 
fyllas i av varje arbetstagare (Bilaga Migrationsverket). Uppehållskortet skickas till den 
ansökandes adress i Sverige och är kostnadsfritt.

För ansökan om uppehållskort skall nedanstående bifogas:
Ø kopia på giltigt pass 
Ø Blankett ”Anställningsintyg för medborgare från EU/EES "(finns endast på svenska) . 

(Bilaga Migrationsverket, översatt i bilagan till engelska). Denna fylls i av 
NCC Polska, en till varje arbetstagare och medförs vid ankomst till Sverige.

Ta kopior på blanketterna ”Ansökan om uppehållstillstånd för EU/EES medborgare och deras
anhöriga” och ”Anställningsintyg för medborgare från EU/EES " för att medföra till 
Skattemyndigheterna.

Folkbokföring
Beroende på vistelsens längd i Sverige söker man antingen samordningsnummer (kan även 
kallas GD-nummer) eller personnummer. 
Samordningsnummer är en enhetlig identitetsbeteckning för personer som inte är eller har 
varit folkbokförda i Sverige. Det innebär ofta att samordningsnummer tilldelas personer som 
vistas i Sverige mindre än 12 månader. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter 
ska ha ett gemensamt begrepp för personer som inte är folkbokförda i Sverige. 
Samordningsnumret anges i deklarationer, kontrolluppgifter och andra handlingar som lämnas 
till Skatteverket. 

Personnummer är en enhetlig identitetsbeteckning för fysiska personer som är folkbokförda i 
Sverige. Det innebär ofta att personnummer tilldelas personer som vistas i Sverige mer än 12 
månader. Den som en gång fått ett personnummer behåller samma nummer livet ut. Person-
numret ändras alltså inte till exempel vid flyttning från eller till Sverige.

På Skatteverkets kontor skall blanketterna ”Anmälan Flyttning till Sverige” (Bilaga 
Skatteverket) om vederbörande skall stanna i mer än sex månader, annars skall blanketten 
”Ansökan Särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta” (Bilaga Skatteverket) ifyllas. 

Den polska personalen skall personligen infinna sig på Skatteverkets kontor för anmälan. 
Finns behov av tolk ska detta meddelas i förväg.  

Att ta med till lokala Skatteverkets kontor:
Ø Pass
Ø Handlingar som styrker civilstånd (ex födelseattest, vigselattest eller andra 

efterfrågade handlingar om sådana medförts till Sverige)
Ø Kopior på blanketterna ”Ansökan om uppehållstillstånd för EU/EES medborgare och 

deras anhöriga” och ”Anställningsintyg för medborgare från EU/EES ". Skatteverket 
kan se att dessa blanketter lämnats in på Migrationsverket efter två-tre dagar, efter att 
registreringen om uppehållsrätt gjorts, men inte vilken status de har.

Observera här att om personalen redan vistats i Sverige tidigare men endast en kortare tid, 
finns troligtvis ett samordningsnummer som skall omvandlas till personnummer, så de inte 
finns dubbelt i systemet. Om den polska personalen redan har personnummer skall de ändå 
infinna sig på Skatteverket för att fylla i blanketten ”Anmälan Flyttning till Sverige” (Bilaga 
Skatteverket) så de kommer in i systemet igen. När den polska personalen fått sitt 
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personnummer eller samordningsnummer måste NCC Polska och löneavdelningen genast 
meddelas så de kan betala in social avgifter i Sverige i väntan på beslut om E101.

Svensk sjukvård
Den polska personalen som innehar ett svensk personnummer har rätt till svensk sjukvård på 
samma villkor som svenska medborgare. Den polska personalen som innehar samordnings-
nummer räknas ej som bosatt och borde enligt den svenska Försäkringskassan ha ett 
European Health Card med sig. Om den polska personalen skulle behöva besöka ett svenskt 
sjukhus, innan personnummer eller samordningsnummer utdelats, får de betala full avgift och 
detta utreds sedan för sig. Om endast patientavgift skulle ha betalats görs klart när utredning 
om vilken social försäkring den polska personalen skall/ skulle tillhöra är färdig.

Så länge NCC Polska har fast driftställe i Sverige torde utslaget alltid bli att den polska 
personalen tillhör svensk försäkringskassa. Det är först när Polen säger annat med att utfärda 
en E101 som ”frågan” om tillhörighet uppstår.

Social försäkring
Från första dagen den polska personalen börjar arbeta i Sverige så tillhör de den svenska 
Försäkringskassan. En utredning görs dock efter att de fått ett svenskt personnummer eller 
samordningsnummer på blanketten ”Uppgifter för registrering” (Bilaga Social). Om de skall 
fortsätta tillhöra den svenska försäkringskassan skall deras försäkringsnummer (= polskt 
personnummer) från hemlandet skrivas för att underlätta kommunikation mellan länderna.  
Exempel vid en överklagan där svensk social försäkring betalats och en E101 sedan utfärdas. 
Även för framtiden då den polska personalen vill ha sin pension från Sverige. Denna ansöker 
de om i Polen. Om de inte skall tillhöra den svenska Försäkringskassan måste E101 intyget 
bifogas.

I bägge fallen kan utredningen starta först när Migrationsverket gett uppehållsrätt. Alltså 
kopia på uppehållskort måste bifogas med registreringsblanketten.

När Försäkringskassan bestämt att svensk social försäkring skall betalas av det utländska 
företagets personal så är det Skatteverket som skickar beslut och ser till att avgifterna blir 
betalda av den utländska arbetsgivaren.

Kollektivavtalet
Under byggtiden kommer avstämning med valt fack att göras och lönerna justeras hos 
NCC Polska.

I och med kollektivavtalets giltighet gällande EU/EES- medborgare är alla arbetsgivare 
skyldiga att teckna de avtalsförsäkringar som kollektivavtalet förordar. Dessa tecknas genom 
Fora Försäkringscentral AB.

Flytt till annan byggarbetsplats
Gör flyttanmälan hos Skatteverket, denna måste troligtvis göras personligt. Ett försök kan 
göras på Adressändrings hemsida.

Utflyttning från Sverige
När den folkbokförda polska personalen återvänder till Polen skall blanketten ”Anmälan
Flyttning till utlandet” (Bilaga Skatteverket) ifyllas personligen på Skatteverkets lokal kontor.
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3.2.3 Efter utresa från Sverige

Deklaration
Svenska arbetsgivare samt utländska arbetsgivare som har fast driftställe i Sverige är 
skyldiga att dra av och betala in källskatt (preliminär skatt o.d.) för anställda i Sverige. 
Preliminär A-skatt betalas genom att arbetsgivaren gör skatteavdrag på lönen och betalar in 
skattebeloppet till skattemyndigheten. För att arbetsgivaren ska göra rätt skatteavdrag ska 
den anställde lämna A-skattsedel till honom. Skattsedeln kan beställas hos skattemyndigheten 
eller via servicetelefonen.(Skatteverket; Arbeta i Sverige)

NCC Polska har fast driftställe i Sverige sedan oktober 2005 vilket medför att all polsk 
personal är skattskyldig i Sverige. Skattemyndigheterna skickar ut ett beslut till den anställde
på vilken skattesats som skall dras av företaget på varje anställds lön till den anställde.

Den polska personal som är i Sverige en längre sammanhängande period än sex månader blir 
folkbokförd och därmed fullt skatteskyldig. Denna personal får sin ”Självdeklaration” 
hemskickad för påsyn och underskrift. Här är det viktigt att komma ihåg att när den polska 
personalen lämnar Sverige skall blanketten ”Anmälan Flyttning till utlandet” (Bilaga 
Skatteverket) hos Skatteverket fyllas i. Så att deklarationen sänds till rätt adress och 
eventuella restskatter eller utbetalningar av skatt kan ske i tid. Sverige har troligtvis ett bra 
samarbetsavtal med polska Kronofogdemyndigheterna om indrivning av restskatt (hörsägen 
från Skattemyndigheterna, men icke desto mindre tråkigt för den polska arbetare som gjort av
med sina intjänade pengar!).

Vistas personalen i Sverige kortare tid än sex månader, är de begränsat skattskyldiga. Detta 
innebär att de bara är skattskyldiga för vissa inkomster som kommer från Sverige och inte för 
inkomster som de t.ex. har i sitt hemland. På skattepliktiga tjänsteinkomster betalas särskild 
inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). SINK är en statlig definitiv källskatt på 25 %. 
Detta innebär normalt att arbetsgivaren gör skatteavdrag direkt på bruttolönen och betalar in i 
Sverige inom angiven tid. Om inte detta görs får den anställde en ”Självdeklaration” där han/ 
hon skall fylla i inkomst, annars sker en så kallad skönstaxering. Kostnadsavdrag medges inte. 
När det gäller den polska personal som inte folkbokförs i Sverige eller är här mindre än sex 
månader, gäller att de deklarerar i Polen som vanligt för sina inkomster där och att de skattat i 
Sverige för sina inkomster där.

Ersättning för logi under tid då arbetet utförts i Sverige samt ersättning för resa till och från 
Sverige vid anställningens början och slut är inte skattepliktiga. Inkomster som enligt 
skatteavtal inte ska beskattas i Sverige är inte heller skattepliktiga (Skatteverket, Arbeta i 
Sverige).

Men det gäller här att de inte överskrider de regler för högsta närvaro i Sverige som 
Skatteverket har, för att inte räknas som personal som bör folkbokföras och bli fullt 
skatteskyldiga. (Alltså; stannar en ur personalen över de sex månader som är gränsen inom en 
tolvmånadersperiod och betalat SINK-skatt från början blir de fullt skatteskyldiga bakåt för de 
månader de betalade SINK.)

NCC Polska bistår den polska personalen med skatteuträkningar och praktiska arrangemang 
för inbetalning till svenska skatteverket.
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Avstämning enligt kollektivavtalet
Görs av NCC Polska tillsammans med Projektet. 

3.3 Händelser och utvärdering vid byggarbetsplatsen Gurkburken

Här följer en beskrivning av händelser vid byggarbetsplatsen Gurkburken i Fagerås och en 
utvärdering av dessa händelser. Dessa händelser är grundade på rutinbeskrivningen och
faktiska händelser.

3.1.1 Förberedelser
Vad gjordes innan polackerna kom till Sverige, mat, boende, transport första dagen, hyra av 
bil.

Arbetsledaren på bygget ordnar boende i en stugby i utkanten av Kil, där den polska 
personalen innehar bottenvåningen i ett bostadshus, då själva stugbyn inte öppnat än för 
säsongen. Där finns 3 sovrum, 2 vardagsrum, kök och toalett med dusch. På den lokala 
pizzerian, där även utvalda maträtter serveras, görs en första överenskommelse. Minibuss hyrs 
av en lokal biluthyrare.

Kommentar: Stugbyn är mycket nöjd och anser att den polska personalen har uppfört sig 
väldigt bra och att de är mycket tysta.

3.1.2 Första veckan och tiden efter
Hur gick första veckan till, vad hände, hur kom de till bygge?

De fyra polska snickarna hämtas på Karlstads flygplats av den svenska arbetsledaren och körs 
till sitt boende. Minibussen hämtas upp. En polsk arbetsledare kommer upp från Malmö, då 
problem att rekrytera en kvalificerad polsk arbetsledare har uppstått. Den första dagen 
genomgås Arbetsmiljöplanen och regler på arbetsplatsen, snickarna får läsa all information 
som finns översatt och sedan startar arbetet. Den tredje dagen anländer den polska 
arbetsledare som skall vara på bygget i fortsättningen. 

Ett nytt mat arrangemang gjordes med en restaurang i Kil, dessa kör ut två varma mål mat om 
dagen och på fredag har de med frusen mat för helgen. Den svenska arbetsledaren köper 
frukost en gång i veckan på den lokala ICA-affären.

En tvättmaskin fick inköpas till arbetsbodarna då detta inte fanns i personalens lägenhet i 
stugbyn.

3.1.3 Migrationsverket
Hur gick detta till? Hur var det på Migrationsverket?

Följande blankett på engelska ”Ansökan om uppehållstillstånd för EU/ EES medborgare och 
deras anhöriga” förklaras av mig för den polska arbetsledaren varpå han förklarar för 
yrkesarbetarna var de skall fylla i. De fyller i blanketterna och kopior på deras pass tas, detta 
tillsammans med blanketten ”Anställningsintyg för medborgare från EU/EES” som fyllts i av 
NCC Polska och skickats till kontoret i Karlstad. Lämnas sedan in på Migrationsverkets 
kontor i Karlstad.
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En av yrkesarbetarna får sitt uppehållskort efter ca en månad. De andra väntar fortfarande när 
detta arbete lämnas in.

3.1.4 Skatteverket
Hur gick detta till? Hur var det på Skatteverket?

Först var det lite problem om vilka blanketter som skall fyllas i och vilka papper som skall tas 
med, så som att papperna som lämnades in till Migrationsverket också skulle redovisas för 
Skatteverket. Blanketterna översattes till polska som en del i detta arbete. Det fanns inte heller 
någon polsk talande personal på det lokala Skatteverkets kontor. Det ansåg onödigt att extra 
inkalla en när blanketterna ändå översatts med hjälp av den polska arbetsledaren.

Besöket på Skatteverkets lokala kontor i Karlstad förflöt utan problem. Det enda problemet
vara att de inte godtog NCC Karlstads kontors adress som hemadress utan det var tvungen att 
vara stugbyn de bor på. Så den angavs med NCC lokalkontor som specialadress dit brev skall 
sändas.

Efter ca två veckor fick de fyra snickarna tillsänt sina svenska personnummer. Arbetsledaren 
fick inte sitt samordningsnummer innan han åkte tillbaks till Polen.

3.1.5 Händelser med facket
Vilket avtal, hur ofta kom de på besök, vad frågades efter, fanns tolk, om förhandlingar 
skedde mellan vilka?

Efter ca en månad hade Bygg 29:an och BI (som representerar NCC Polska) en förhandling 
där även en tolk medverkade som jobbade för Bygg 29:an. Han pratade ryska (och inte 
polska) och kunde då kommunicera med arbetsledaren och en av yrkesarbetarna. Vid 
förhandlingen bestämdes att snickarna skall följa Byggnadsavtalet som ger en 
grundlönsutbetalning på 130 kr/tim.

3.1.6 Fakturor
Alla fakturor som uppkommer i och med den polska personalen skall skickas till NCC Polskas 
adress i Malmö. 

Då projektet inte fick veta sitt projektnr hos NCC Polska gick de två första månadernas 
fakturor till det svenska kontot. Efter att numret erhållits (7 veckor in i projektet) så 
bestämdes det att fakturorna fortsatt skulle gå till det svenska kontonumret.

3.1.7 Arbetsmoralen

Utvärdering av snickarna
Kort sagt är de punktliga och effektiva. Det tar tid för yrkesarbetarna vid varje nytt moment, 
men när de väl vet vad de skall göra arbetar de fort och effektivt. De fel de gör är ex. för stora 
skarvar mellan gipsskivor, fel dragna skruvar, alltså de borde vara mer noggranna ibland.

Utvärdering av arbetsledaren:
Hans engelska språkkunskaper är mycket bristfälliga, detta gör att kommunikationen mot den 
svenska arbetsledaren försvåras. Den svenska arbetsledaren är osäker på om den polska 
arbetsledaren verkligen förstår instruktionerna han ger, vilket tyvärr vid några tillfällen visat 



25

sig vara fallet. Hans koordination av de fyra snickarna och samordning av t ex inköp kunde 
vara bättre. Att det tar tid vid varje nytt moment kan bero på att arbetsledaren inte förstår/kan 
förklara vad de skall göra. När det gäller yrkesarbetarnas ”slarv” med noggrannheten borde 
arbetsledaren var mer noggrann/ hård med sin uppföljning av deras arbete. 

3.1.8 Kommunikation gentemot NCC Polska

Vad har inte funkat:
Dokument som skulle medföras vid ankomst som INTE medfördes:

• European Insurance Card E111; ankom efter x veckor. (Detta pga. av att polska
försäkringskassan ZUS efter 2½ månad bestämde sig för att inte utfärda några E101, 
dessa två är förbundna. Se kapitlet om ZUS).

• E101, att de anställda skall betala polsk socialförsäkring och inte svensk; ankom efter 
x veckor (Ankom alltså inte, se kommentar ovan).

• Handverktyg; bestod av tre hammare på fyra man! NCC Polska utlovade per e-mail att 
de hade handverktyg med sig.

• Anställningsintyget ankom två veckor efter ankomst vilket lede till att ansökningar om 
uppehållstillstånd gjordes efter tre veckor och visit på Skatteverket för ansökan om 
personnr och samordningsnr gjordes efter fyra veckor. 

• Läkarintyget; ankom aldrig.

Vad har funkat:
Arbetsskor medfördes. Enligt avtal beställer NCC Polska arbetskläder och dessa skickas till 
byggarbetsplatsen, kläderna kom en vecka innan och var vinterjackor.  Resterande 
arbetskläder hade yrkesarbetarna med sig. Däremot inte arbetsledaren som hela tiden arbetat i 
egna lågskor och jeans, plus NCC:s regnrock. Avtal var uppgjort att svensk arbetsledare 
skulle införskaffa hjälmar då dessa tog för stor plats på flyget enligt det polska kontoret.
Förbrukningsvaror har den svensk arbetsledare stått för. 

3.1.9 Försäkringskassan
Vad händer med sociala försäkringen? Ifyllning av blanketten ”Uppgifter för registrering”.

Då den polska försäkringskassan ZUS efter lång tid beslutar att inte utfärda ett E101 så 
kommer de att tillhöra den svenska Försäkringskassan från första dagen i Sverige. Den 
blankett som yrkesarbetarna fått från Försäkringskassan angående utredning av deras sociala 
försäkring fylldes i av mig efter översättning. Dock bara tre av dem, den fjärde yrkesarbetaren 
kom bort i systemet, men efter ett samtal med Försäkringskassan så skickades den. (Gällande 
arbetsledaren så skickades ingen förfrågan om registrering eftersom han inte fått sitt 
samordningsnummer). Endast en skickades inom ramen för detta arbete då kopia på 
uppehållskort måste bifogas för att Försäkringskassan skall behandla ärendet.

NCC Polska står för inbetalning till svenska Försäkringskassan under deras personals vistelse 
i Sverige.
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3.1.10 Arbetade timmar

Beräknade timmar enligt Mängdkostnadsberäkning och extra timmar är 2350 tim. Den polska 
personalen har gjort arbetet på 2104 tim, alltså en intjäning på ca 10 %.

Kommentar: Detta är bra. Så länge de polska yrkesarbetarna inte tar längre tid på sig än 
mängdkostnadsberäkningen så är det bra.

3.1.11 Övrigt

Översättningar som görs av ex Arbetsmiljöplanen bör översättas enligt samma mall som den 
svenska versionen. Detta för att underlätta för svensk platschef/ arbetsledare så han/hon lätt 
kan följa dokumentet och se vart eventuella poängteringar skall göras av innehållet och var 
underskrifter skall göras av den polska personalen.
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4 Analys och slutsats

4.1 Analys

Det ena målet att göra en checklista utifrån den utformade rutinbeskrivning har fullföljts så 
som beskrivet i kapitel 1.2 Syftet. Själva rutinbeskrivningen har utformats på ett sätt att den 
enkelt kan följas i de olika händelseförloppen. Den osäkerhet som kvarstår behandlas i 
kapitlet om rekommendationer och förslag. Det andra målet att följa händelserna runt den 
polska personalen på idrottshallen Gurkburken, Fagerås, har gjorts med frekventa möten med 
personalen på plats och utvärderats utifrån Rutinbeskrivningen. Att sätta sig in i hur olika 
myndigheter fungerar i Sverige när det gäller utländsk arbetskraft har varit en av de stora 
delarna i detta arbete, vilket har kunnat genomföras men med viss uppföljning i framtiden då 
blanketter och andra bestämmelser hos myndigheter kan ändras med tiden. I anslutning till 
detta att har översättningar gjorts av de blanketter som behövs för att kunna arbeta lagligt i 
Sverige för en polsk medborgare, på denna punkt har de svenska myndigheterna varit mycket 
samarbetsvilliga och de flesta frågor har fått ett svar eller kunnat förmedlas vidare till en 
annan myndighet.

Frågan huruvida toppar inom det värmländska byggandet kan kapas med utländsk arbetskraft 
så kan de det. Men i fortsättningen skall projektet som anlitar utländsk arbetskraft efterfråga 
ett behov på minst åtta man plus arbetsledare i åtta månader. Eftersom denna slags 
underentreprenör kräver ett medengagemang från den svenska personalen både före och under 
byggtiden, måste bland annat antalet yrkesarbetare kunna bära kostnaden av en extra 
arbetsledare på ett tillfredsställande sätt. Ett annat krav är att den arbetsledare som kommer
måste prata mycket bra engelska så att kommunikationsproblemet minimeras.

4.2 Vidare utredningar bör göras inom följande ämnen

4.2.1 Försäkringskassan

Om kortet European Health Card inte medförs vid inresan i Sverige och en olycka sker innan 
kortet når den polska personalen på byggarbetsplatsen - vad som händer då bör utredas vidare. 
Bl.a. för att se i vilken utsträckning den polska personalen personligen blir betalningsskyldig 
och om personalen inte kan uppvisa möjligheter att betala kan han nekas vård då? Troligtvis 
så täcker den företagsförsäkring som finns detta om så skulle ske. Frågan är då hur går detta 
till? Och vem vänder man sig till inom företaget? Gäller detta även olyckor under fritiden?

Den polska personalen som innehar samordningsnummer räknas inte som bosatt i Sverige och 
borde enligt den svenska Försäkringskassan ha ett European Health Card med sig. Denne 
kommer att få betala full avgift vid sjukhusbesök. Den polska försäkringskassan utfärdar dock 
inga European Health Card innan ett E101 utfärdas. Återigen, täcker företaget den extra avgift 
som blir?

Social försäkring skall betalas från dag ett i Sverige, men är i praktiken omöjligt då
Ett: personalen personligen måste registrera sig på Skatteverket för att få ett personnummer -
detta tar ca två veckor att få.
Två: det tar mer än tre-fem veckor för Polens ZUS att besluta om en E101 skall utfärdas.
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Tre: sedan skall en utredning göras av Försäkringskassan i Sverige om E101 finns och denna 
kan inte göras förrän ett uppehållskort har utfärdats.
Om nu företaget betalar in social försäkring och Polen sedan bestämmer att de kan utfärda en 
E101, kan det utländska företaget då få tillbaks inbetalda avgifter från Sverige? Enligt 
hörsägen från Försäkringskassan så är det ok att betala in socialförsäkringarna i efterskott, 
frågan är då hur länge ”uppskovet” är och att svensk social försäkring gäller utan problem 
under obetald tid.  I teorin skall det utländska företaget kunna kräva tillbaks den svenska 
socialförsäkring de betalt in om hemlandet utfärdar en E101 (också hörsägen från 
Försäkringskassan). Noteras bör att Försäkringskassan beslutar om vart social försäkring skall 
betalas, medan Skatteverket har i uppgift att se till att den blir betald.

Om det blir beslutat att den polska personalen tillhör svensk socialförsäkring så får de rätt till 
bl.a. pension härifrån när de pensioneras. Detta bör de informeras om så att de kan informera 
den polska staten den dagen de skall ta ut pension. Skickas det ”orange kuvertet” även till 
personer bosatta utomlands?

4.2.3 NCC Polska

Läkarintygen, som görs hos NCC Polska kom aldrig till byggarbetsplatsen i detta arbete. 
Vidare utredning om dessa är bara på polska och borde översättas till engelska?

För framtiden kan frågas vem som skall stå för kostnaderna för handverktyg och vad som 
skall bli av inköpta verktyg. Skall de följa med yrkesarbetarna och debiteras på nästa projekt?  
Detta gäller verktyg som ex. handskar, knivar, tumstockar, långpass, gipsvinklar. Små saker 
som måste finnas på en byggarbetspalts som den svenska yrkesarbetaren vanligtvis har i sin 
verktygslåda.

4.2.4 Skatteverket

Det finns nu på förslag att en firma kommer att anlitas som skall bistå den polska personalen 
med deklarationshjälp. Hur blev det med detta? Fungerar det?

Följande scenario nedan torde inte bli ett problem när det gäller yrkesarbetare från 
NCC Polska då de säger minst åtta månaders arbete i Sverige för att ge lönsamhet. Om det 
utländska företaget har fast driftställe och en yrkesarbetare med svenskt personnummer 
kommer för att arbeta mindre än sex månader, är han då tvungen att skatta som svensk bosatt 
p.g.a. att han redan har ett svenskt personnummer eller kan han skatta i Polen? Om inte det 
polska företaget betalar in skatt till värdlandet i tid, blir den polska yrkesarbetaren då 
verkligen personligen skatteskyldig vid deklarationen? Den information som kommit fram till 
dagens datum säger så.

4.3 Rekommendationer och förslag

Den polska arbetsledaren bör ges större befogenheter, han bör komma in tidigare i arbetets 
skedet av Projektet än samma dag som underentreprenören startar sitt arbete. Förslag är också 
att han ges uppdraget att sköta kontakter med Migrationsverket, Skatteverket och 
Försäkringskassan, i och med detta arbete finns alla blanketter på engelska och polska för att 
underlätta. Detta kräver att dock att den arbetsledare som sänds till Sverige pratar en mycket 
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bra engelska och har en vilja att lära sig mer av språket och förstår hur NCC i Sverige (och 
övriga koncernen) arbetar. Full insyn skall förstås finnas för den svenska ledningen på plats.

Klarare regler måste sättas för vad som ingår i NCC Polska åtagande och vad som ingår i de 
svenska åtagandena. Inget arbete skall påbörjas förrän NCC Polska har uppvisat all 
information som skall ingå (innan byggstart).

NCC Polska skall vara en resurs, inte pressa priser. Det företag som vill använda ett utländskt
företag som underentreprenör skall alltid kalkylera med svenska löner vid offertberäkning. 
Det är duktiga yrkesarbetare som finns inom NCC Polska idag och det har hittills inte varit 
några problem med att hålla timmarna. NCC Polska säger idag att för att de skall kunna ge en 
prisvärd tjänst så bör arbetet där polsk personal skall arbeta pågå i minst åtta månader och 
bestå av minst åtta yrkesarbetare. Detta ger att den arbetsledare som följer med inte blir så 
”dyr”. Viktigt är även att denna arbetsledare ges befogenheten att vara en underentreprenör 
trots språkliga skillnader. Förhoppningsvis finns det idag engelskspråkig personal inom de 
flesta firmor som en byggarbetsplats behöver kontakta.

De utländska arbetsledare som kommer med underentreprenören från andra företag än NCC 
och skall jobba för NCC Construction i Sverige bör utbildas i NCC:s värderingar. Dessa 
företag skall ha god förståelse för svensk arbetsmarknad, så som facket och även vara en god 
representant för sitt hemland. Ingen utländsk arbetskraft som bor i husvagn eller tält och 
endast äter medhavd korv och konserver!

Vid anlitandet av utländska företag som inte har fast driftställe i Sverige torde inga problem 
föreligga att personalen inte skall få E101 med sig från hemlandet. Om det utländska företaget 
inte har fast driftställe i Sverige och personalen inte har svenska personnummer och pendlar 
hem ofta så gäller andra skatteregler än de som tagits upp i detta arbete, se ”Working in 
Sweden” från Skatteverket.

Andra EU-länder kan ha ett mer Sverigeliknande sätt att utfärda European Health Card på. I 
Sverige utfärdas kortet på tre år och gäller oavsett man arbetar eller är turist. Men arbetar man 
utomlands som svensk måste man ansöka om ett E101 och en utredning görs. Under tiden 
gäller dock kortet. Alltså kan andra länder skicka sina medborgare till Sverige med ett kort 
som ”försäkring” på att hemlandet betalar sociala försäkringar så länge utredningen inte säger 
annat. Detta är ju till fördel för NCC vid anlitande av underentreprenör om de sociala 
kostnaderna är lägre i yrkesarbetarens hemland.

När det gäller Projektets anordnande av mat och boende kan förslagsvis traktamente utgå 
istället under prövotid och att Projektet har full insyn i val av boende och mathållning. Om 
den utländske arbetsledaren kommer in i projektet tidigare än ”startdag” så bör denne kunna 
ordna med tillfredsställande boendeform och mathållning. Det är ju ändå vuxna människor vi 
har att göra med. 

Gällande checklistan bör en lokal göras på varje projekt där en mer specifik arbetstagare (typ 
personalansvarig) anges som ansvarig. Detta för att det bör vara en ansvarig på varje post så 
att någon kontrollerar att posten verkligen utförts.
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4.4 Slutsats

Resultatet överensstämmer bra med uppsatta kriterier och visar på ett enkelt sätt, genom 
checklistan, vilka punkter som är viktiga att tänka på vid anställning av arbetskraft från ett 
annat EU-land. Rutinbeskrivningen ger läsaren en inblick i hur förfarandet kan gå till under 
varje punkterna.

Händelserna och utvärderingen runt byggarbetsplatsen i Fagerås har gett en inblick hur 
händelserna där har hanterats och lösts. Då detta var en liten arbetsplats för NCC Polska med 
endast fyra yrkesarbetare och en arbetsledare så skall det kommas ihåg att händelserna kan 
variera mellan byggarbetsplatser. Även att i framtiden så måste en efterfrågan på personal 
från NCC Polska vara större.
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arbetskraft

Tidningsartiklar:

Byggindustrin Karlsson Fredrik Invasionen uteblev, Expandera Mera startar polskt bolag 
nr.13 2006

Byggindustrin Publicerad: Hindersson Per Alf Göransson: ”Utländsk arbetskraft en 
överlevnadsfråga” 2004-09-21

Dagens Nyheter Det blev inga sociala turister 19/2 2006 Dagens huvudledare

Internet:

Adressändring (www.adressandring.se )

Arbetsförmedlingen (www.ams.se )
• Att arbeta inom EU/EES och Schweiz: Polen

Byggnads ( www.byggnads.se )
• Byggnadsavtalet
• Anläggningsavtalet

Europaportalen ( www.europaportalen.se )
• Artikel av Hans Tilly, Förbundsordförande Byggnads

EU- upplysningen (www.eu-upplysningen.se ) 

Forex ( www.forex.se )
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Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se) 

Linköpings universitetsbibliotek: Källkritik till Internet
• http://www.bibl.liu.se/utbildning/kb/internet/kvalitet.htm

LO ( www.lo.se )
• Rönngren, Bo Utstationeringsdirektivet – Vaxholmsfallet i Sverige

Stockholm, 21 september 2005 
• Thord Pettersson, Kristina Mårtensson, Per Bardh; Arbetskraft till salu–

sex månader med öppna gränser (2003 el 2004)

Metall (www.metall.se )

Migrationsverket (www.migrationsverket.se)

NCC Group (www.ncc.info) 
• NCC:s affärsetniska riktlinjer
• Detta är NCC

NCC intranät Starnet
• NCCs uppsatta policy angående utländsk arbetskraft
• Åke Sparringsjö ”Anlitande av entreprenadföretag från EU” 2004-08-

26
• Helene Iwarsson ”Rutinbeskrivning UE” 2005-01-21

NFZ (http://www.nfz-bialystok.pl )
• E111

Skatteverket (www.skatteverket.se)

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) (www.sla-arbetsgivarna.org )
• Att tänka på vid anställning av utländsk arbetskraft

Sveriges Byggindustrier (www.bygg.org )
• Avtal Väg och Ban 2005

ZUS (www.zus.pl )
• E101, E102 (http://e-inspektorat.zus.pl )

Vägar till vetenskaplig information Elektroniskt hjälpmedel vid uppsatsskrivning och 
informationssökning

• URL: http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/Tgv.htm

Warszawas hemsida ( www.e-warsaw.pl )

Wikepedia ( www.wikepedia.com )
• Polens historia, ekonomi, statskick
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Muntliga samtal

Kontoret Karlstad och byggarbetsplatsen Fagerås
• Bosse Rom, entreprenadchef
• Lars- Gunnar Johansson, personalchef
• Arbetsledare, Fagerås
• Polsk arbetsledare, Fagerås
• Polska byggnadsarbetare, Fagerås

Kontoret i Malmö
• Håkan Rafstedt, Project Manager
• Patricia Premate, miljö- och ansvarig för Citytunneln

Kontoret i Gdansk
• Carl Emanuelsson, vd 
• Maciej Hewusz, Project Manager
• Sylwia Tomczuk, Human Resource Manager

Citytunneln, Malmö
• Patricia Masoud, personalsamordnare för den polska personalen på 

Citytunneln

Armeringsstationen, Malmö
• Amanda Glave, platschef
• Polska arbetsledaren
• Polska arbetarna

Kontoret i Göteborg
• Åke Sparringsjö, medarbetarrelationer Kollektivavtal

Kontoret i Stockholm
• Helene Iwarsson, försäkringar

Förordningar

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971
om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras 
familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen
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Bilaga NCC Group

NCC är en av Nordens och Östersjöområdets ledande bygg- och fastighetsföretag. Koncernen 
är indelad i affärsområdena Anläggning, Bostad, Hus, Industri och Fastigheter.
Utanför Sverige är NCC representerat i följande dotterbolag:

• NCC Rasmussen & Schiötz, Danmark
• NCC Eeg- Henriksen, Norge
• NCC Poulimatka, Finland
• NCC Deutsche Bau, Tyskland
• NCC Polska, Polen

NCC i Sverige

NCC (Nordic Construction Company) bildades 1988 när JCC (Nya Asfalt och Svenska Väg) 
går samman med ABV (Armerad Betong och Vägförbättringar). Företagsdelen Nya Asfalt 
bildades redan 1875. 1991 antar företaget bara namnet NCC, som nu längre inte är förknippat 
med en förkortning. Vd idag är Alf Göransson.

Företaget är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag och omsättningen 
år 2004 var 45 miljarder kronor och antalet anställda 22 000.
NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende 
och kommunikation. NCC utvecklar bostads- och fastighetsprojekt, bygger kontor, 
industrilokaler, bostäder, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. 
NCC erbjuder även insatsvaror för produktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för 
beläggning, drift och underhåll av vägar. 

Företaget är idag uppdelat i tre dotterbolag: NCC Construction Sverige AB, NCC Property 
Development AB och NCC Roads AB. Dessa tre bolag arbetar alla efter samma värderingar.

NCC Construction Sverige AB
NCC Construction Sverige är verksamt inom hus- och anläggningsbyggande, 
bostadsbyggande, boendeutveckling samt service i Sverige. Inom dessa områden arbetar NCC 
Construction Sverige i nära samarbete med kunden genom hela värdekedjan. 
NCC Boende Sverige bildar en egen enhet inom NCC Construction Sverige och ansvarar för 
hela boendeaffären från idé till färdig bostad.
Denna del är den i särklass största affärssegmentet. Under 2004 var omsättningen cirka 17,3 
miljarder svenska kronor och antalet anställda är cirka 7 600.

NCC Property Development AB
NCC Property Development är en av Nordens ledande aktörer inom fastighetsutveckling.
Med fastighetsutveckling avses den process som omfattar allt från idéstadium till försäljning 
av ett projekt. Projekten genomförs i nära samarbete med koncernens Construction enheter i 
de olika länderna. 

NCC Roads AB
NCC Roads levererar produkter och tjänster som används i och kring vägar. Men produkterna 
går också att använda till en rad andra ändamål. Affärsområdets verksamhet spänner över hela 
kedjan, från produktion av kross-, och asfaltprodukter till beläggningsarbeten och vägservice.
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NCC Roads producerar sex miljoner ton asfalt och cirka 25 miljoner ton sten- och 
krossmaterial per år. Det gör dem till Nordens största aktör i asfalt- respektive krossbranchen. 
Affärsområdet bedriver verksamhet i Skandinavien, Baltikum, Polen och delar av Ryssland. 
De exporterar också krossprodukter till länderna runt Nordsjön och Östersjön. Affärsområdet 
har en omsättning på ca 8,0 miljarder svenska kronor och ca 4 700 medarbetare.

NCC i Polen

NCC började bygga under 80-talet och etablerade sig under 90-talet.

Hydrobudowa S/A

Hydrobudowa blev under 2000-talets början ett eget dotterbolag till NCC Group deras 
inriktning är vägbyggnad.

NCC Roads Polska Sp. z o.o. 

Registrerades 1994 och representerar Group NCC när det gäller vägarbeten i Polen.
Företaget finns över hela Polen. Huvudkontor ligger i Warszawa. Omsättningen är runt 500 
million PLN och NCC Roads Polska har 700 anställda fördelade på flera större kontor i 
landet. Företaget är annorlunda uppbyggt än andra generella företag inom vägkonstruktion i 
Polen, detta på grund av att en långsiktig strategi har upprättats, vilket påvisades genom 
investeringen i modern teknologi för 300 miljoner polska zloty.

En av företagets större order är motorvägen A2 mellan Berlin, Tyskland och Warszawa. En 
del av sträckan har färdigställts (Poznan- Nowy Tomysl) i oktober 2004. Företaget väntar nu 
på besked om att få fortsatta med en ny del av motorvägen.

NCC Polska Sp. z o. o.

Etablerades i Warszawa omkring 1997. Byggde då Westgate (ett affärskomplex i Warszawa). 
Uppköp gjordes av ex Hydrobudowa, för att få en större del i den polska byggmarknaden. 
Detta bolag är idag ett eget dotterbolag.

Verksamheten idag är i stort sett enbart som underentreprenör till NCC Construction i 
Sverige.
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Bilaga Polen

Allmänt
Polen är en republik med 38,6 miljoner människor och med en befolkningstäthet på 
126,9 inv./ km² (jämfört med Sveriges 20 inv./ km²)

Historia
Det medeltida kungariket Polen ingick 1386 en personalunion (från 1569 en realunion) med 
storhertigdömet Litauen och bildade Polen-Litauen. Polen delades under 1700-talet upp 
mellan stormakterna Ryssland, Tyskland och Österrike-Ungern. Efter första världskriget 
upprättades en oberoende stat år 1918. Under andra världskriget ockuperades Polen av 
Nazityskland och Sovjetunionen. Miljoner polacker, främst av judiskt ursprung, sändes till 
koncentrationsläger och mördades. Efter kriget flyttades Polens landgränser västerut, då de 
östra delarna av Polen tillföll Sovjetunionen (områden som idag tillhör Vitryssland och 
Ukraina) och Polen fick motsvarande områden i väster från det tidigare Tyskland. Miljontals 
människor i både Polen och Tyskland fördrevs till följd av denna gränsomdragning.
Polen utropades till kommunistisk folkrepublik år 1947 och förblev så till 1989 då det 
moderna Polen formades. Landet var under sin tid som folkrepublik medlem av 
Warszawapakten. Polen gick med i NATO år 1999 och i EU år 2004. 

Ekonomi
Polens ekonomi är stabil och övergången från planekonomi till marknadsekonomi i samband 
med folkrepublikens upphörande har gått bra. Det är en av de stater som varit under sovjetiskt 
inflytande med starkast ekonomi. Under 1990-talet utvecklades Polens ekonomi mycket fort. I 
flera år ökade Polens brutto national produktion (BNP) efter Irland mest i Europa. Det hjälpte 
att mildra flera sociala problem. Men i slutet av årtiondet började ekonomin gå dåligt och 
arbetslösheten, som legat på 10 %, sköt i höjden till 19 %.  Detta gjorde att röstningen om 
EU-medlemskap blev en stor utmaning för alla politiker, 58 % av befolkning gick till 
vallokalerna (spärren låg på 50 %), varav 78 % sa ja till medlemskapet (Marek Prawda).

Statsskick och politik
Polen är en demokratisk republik. Statschefen är också presidenten och väljs vid fria val på en 
period om fem år. Nuvarande president är Lech Kaczy•ski. Valet som hölls år 2005 vanns av 
de konservativa.  Polen har ett tvåkammarparlament som består av sejmen, som tillsätts 
genom proportionella val och har 460 ledamöter, och senaten, som tillsätts genom ett 
blockröstningssystem och har 100 senatorer. Sejmen har en femprocentsspärr, som dock inte 
gäller etniska partier. För tillfället har "Prawo i Sprawiedliwo••" (pol. "Lag och rättvisa") 
bildat minoritetsregering. 

Religion
Uppemot 75 % av Polens befolkning är romerska katoliker. Den förre katolska kyrkans 
överhuvud, påven, var mellan åren 1978 och 2005 polacken Karol Wojty•a, bättre känd som 
Johannes Paulus II. Övriga religioner inkluderar judendom, ortodox kristendom och 
protestantism.
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Skatter och försäkringar
Skatter (Arbetsförmedlingen).
Skatten betalas in av arbetsgivaren och beloppet är beroende av hur mycket man tjänar. 
19 procent för lön upp till 37 024 zlotys/år(ca 93 900 SEK Forex 2005-05-05) 30 procent om 
lönen är mellan 37 024-zlotys/år och 40 procent om lönen överstiger 74 048 zlotys/år (ca 
187 700 SEK Forex 2005-05-05). Den månatliga minimilönen i Polen är 824 zloty (ca 2000 
SEK Forex 2005-05-05) . Om du arbetar mindre än ett år kan lönen vara 80 procent av 
minimilönen (629,20 zloty/mån), och om du arbetar mindre än två år kan lönen vara 90 
procent av minimilönen (741,60 zloty/mån).

Sociala försäkringar betalas en del av arbetsgivaren och en del av yrkesarbetaren till den 
polska försäkringskassan. Nedan en tabell över fördelningen.

Avgifter i Polen Arbetsgivaren Arbetstagaren
Ålderspension 9,76 9,76
Sjuk, förtids, 
efterlev.pension

6,50 6,50

Arbetsskada 1,62 0
Sjukvårdsförsäkring 0 2,45
Arbetslöshet 2,45 0
Totalt 20,33 18,71

Tabell över socialförsäkringen i Polen (Åke Sparringsjö, 2004)

Skolgång
Gällande snickare och arbetsledare och utsättare från Polen

Universitet
Följande examen kan erhållas från polska universitet: Bachelor, Engineer, Master och jämlika 
examen som: Master of Art, MSc. Eng. (Master Engineer), Master Engineer Architect, 
qualified physician, dental surgeon or veterinarian – granted

Deras terminer är uppdelade i en vintertermin (Okt. – Feb) och en sommartermin (Feb. –
Sep). Dessa terminer består av 15 veckor med lektioner plus slutprov. Sommarterminen 
innehåller dessutom en månads obligatorisk praktiskt träning.

Gymnasium för yrkesarbetare:
I början av 1990-talet ändrades yrkesutbildningarna från att vara 3-åriga till 5-åriga. 
Utbildningen innehåller kärnämnen och praktiska ämnen. Upplägget för en snickarutbildning 
är en blandning av det svenska byggprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. De kan i 
och med den nya utbildningen välja ett andra språk, då i första hand ryska, tyska eller 
engelska. En dag i veckan på den 5-åriga utbildningen är praktik. 

Licens
Efter avslutad universitets utbildning skall vederbörande skaffa sig två års praktisk erfarenhet 
på ex. en byggarbetsplats och ett år på ett kontor. Efter detta skall allt redovisas för en 
kommitté och en tentamen skall göras. När man fått sin licens är man personligt ansvarig för 
det arbete man gör och kan förlora den om man gör misstag. En förlorad licens är tämligen 
omöjlig att få tillbaka, då får man byta yrke.
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Löneläge

Byggnadsarbetare tjänar mellan 9-12 zloty/ tim (ca 22-30 SEK Forex 2006-05-30).

Arbetsledare tjänar 12-15 zloty/ tim (ca 30- 37 SEK Forex 2006-05-30)
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Bilaga Skatteverket
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Bilaga Migrationsverket
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Bilaga Social – Försäkringskassan
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RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1408/71
av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen 

Utdrag:

Artikel 14
Särskilda regler för andra anställda än sjömän
Artikel 13.2 a skall tillämpas med beaktande av följande undantag och omständigheter:

1)
a) Den som arbetar inom en medlemsstats territorium hos ett företag, till vilket 

han normalt är knuten, och som av detta företag sänds till en annan medlemsstats territorium 
för att utföra arbete där för detta företags räkning skall fortsätta att omfattas av den 
förstnämnda medlemsstatens lagstiftning, under förutsättning att detta arbete inte väntas vara 
längre än tolv månader och han inte sänds ut för att ersätta någon som har fullgjort sin 
utsändningsperiod.

b) Om arbetet i den andra medlemsstaten på grund av oförutsebara 
omständigheter varar längre än som ursprungligen förväntades och om varaktigheten därför 
överstiger tolv månader, skall den förstnämnda medlemsstatens lagstiftning fortsätta att gälla 
tills det arbetet har avslutats, under förutsättning att den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat dit personen har sänts ut, eller det organ som har utsetts av denna myndighet, 
lämnar sitt samtycke. Sådant samtycke måste begäras före den första tolvmånadersperiodens 
utgång. Samtycke kan dock inte lämnas för en förlängning som överstiger tolv månader.

2) 
För den som normalt arbetar inom två eller flera medlemsstaters territorier skall fråga om 
tillämplig lagstiftning avgöras på följande sätt:

a) En person som hör till den resande eller flygande personalen hos ett företag 
som för andras eller egen räkning bedriver internationell befordran av passagerare eller gods 
med järnväg, landsvägstransporter, flyg eller inrikes sjöfart och som har sitt säte inom en 
medlemsstats territorium skall omfattas av denna stats lagstiftning med följande 
begränsningar:

i) Om företaget har en filial eller fast representation inom en annan 
medlemsstats territorium, skall den som arbetar vid
denna filial eller fasta representation omfattas av lagstiftningen i 
den medlemsstaten.
ii) Den som huvudsakligen arbetar inom den medlemsstats 
territorium där han är bosatt skall omfattas av denna stats
lagstiftning, även om det företag hos vilket han är anställd inte har 
sitt säte eller någon filial eller permanent representation inom det 
territoriet.

b) Andra anställda än de som anges i a skall omfattas av 
i) lagstiftningen i den medlemsstat inom vars territorium den 
anställde är bosatt, om han till viss del utför arbetet inom
detta territorium eller om han är knuten till flera företag eller 
arbetsgivare inom olika medlemsstaters territorier,
ii) lagstiftningen i den medlemsstat inom vars territorium det 
företag eller den person, som anställt honom har sitt säte eller är 
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bosatt, om han inte är bosatt inom någon av de medlemsstaters 
territorier där han utför arbetet.

3) 
Den som arbetar inom en medlemsstats territorium hos ett företag, som har sitt säte inom en 
annan medlemsstats territorium och vars verksamhet sträcker sig över dessa staters 
gemensamma gräns, skall omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat inom vars territorium 
företaget har sitt säte.

Artikel 14a
Särskilda regler för andra egenföretagare än sjömän
Artikel 13.2 b skall tillämpas med beaktande av följande undantag och
omständigheter:
1)

a) Den som normalt är egenföretagare inom en medlemsstats territorium och 
som utför arbete inom en annan medlemsstats territorium skall fortsätta att 
omfattas av den förstnämnda medlemsstatens lagstiftning, förutsatt att detta 
arbete inte väntas vara längre än tolv månader.
b) Om arbetet på grund av oförutsebara omständigheter varar längre än som 
ursprungligen förväntades och om varaktigheten därför överstiger tolv månader, 
skall den förstnämnda medlemsstatens lagstiftning fortsätta att gälla tills arbetet 
har avslutats, under förutsättning att den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat dit företagaren har rest för att utföra arbetet, eller det organ som har 
utsetts av denna myndighet, lämnar sitt samtycke. Sådant samtycke måste 
begäras före den första tolvmånadersperiodens utgång. Samtycke kan dock inte 
lämnas för en förlängning som överstiger tolv månader.

2)
Den som normalt är egenföretagare inom två eller flera medlemsstaters territorier skall 
omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat inom vars territorium han är bosatt, om han utför 
någon del av sitt arbete inom den medlemsstatens territorium. Om han inte utför något arbete 
inom den medlemsstats territorium där han är bosatt skall han omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat inom vars territorium han utför sitt huvudsakliga arbete. Kriterier för vad som
skall anses vara huvudsakligt arbete fastställs i den förordning som anges i artikel 98.

3) 
Den vars företag har sitt säte inom en medlemsstats territorium och sträcker sin verksamhet 
över två medlemsstaters gemensamma gräns, skall omfattas av lagstiftningen i den
medlemsstat inom vars territorium företaget har sitt säte.

4) 
Om den lagstiftning som en person skulle omfattas av enligt punkt 2 eller 3 inte medger att 
personen ens på frivillig basis kan anslutas till ett pensionssystem, skall han omfattas av den 
medlemsstats lagstiftning som skulle ha gällt, om dessa bestämmelser inte hade funnits, eller 
om två eller flera medlemsstaters lagstiftning skulle gälla med tillämpning av denna regel, av 
den lagstiftning som de berörda medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter kommer
överens om.
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Artikel 17 (9)
Undantag från artikel 13–16
Två eller flera medlemsstater, dessa staters behöriga myndigheter eller de organ som utses av 
dessa myndigheter kan komma överens om undantag från bestämmelserna i artikel 13–16 till 
förmån för vissa grupper av personer eller för vissa personer.
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Checklista

Projekt:
Kontakt på byggarbetsplatsen: Kontakt vid utländska företaget:
Affärschef (AC): Project Manager (PM):
______________________________    ___________________________________
Entreprenadchef (EC): Human Resourse Manager (HR):
______________________________ ___________________________________
Arbetsledare (A): Sveriges Byggindustrier (BI): kräver medlemskap
______________________________ ___________________________________
Personalman (P):
______________________________

Detaljer Ansvarig Specifikt Notering
ansvarig

Innan ankomst till Sverige

Förfrågan informationsbyte Polska/ Projektet PM/ AC Byggets längd, antal personer
Rekrytera CV Polska HR

Yrkesbevis Polska HR
job erfarenhet från hemland 
och Sverige

Arbetsledaren Polska/ Projektet HR/ EC
engelsk kunskaper, tidigare 
arbetserfarenhetet

Läkarintyg Polska HR

Kollektivavtal Val av avtal Projektet EC

Byggnads; byggnadsavtalen, 
anläggningsavtalet. Metall, 
Väg- och Ban.

Kontrakt Projektet AC utformning och specifika avtal
Projektet littra nr. Polska HR

Arbetsmiljö- och 
säkerhetsutbildning Polska HR

och information om NCC 
policy och allmän information 
om Sverige

Anställningsbevis Polska HR
"Anställningsintyg för 
medborgare från EU/ ESS"

Resor Polska PM
till och från byggarbetsplatsen 
och resor vid helgdagar
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Fortsättning Innan ankomst till Sverige

Sociala 
försäkringar E111 Polska HR

European Health Inscurence 
Card- ger personalen rätt till 
sjukvård på samma grunder 
som svenska medborgare

E101 Polska HR

intyg om att sociala försäkringar 
betalas i Polen (kopia tas av 
Projektet)

Arbetskläder Projektet/ Polska A/ HR
inköps av Polska, skickas till 
Projektet

Handverktyg Projektet/ Polska A/ HR
har personalen egna? Om inte 
vem står för inköp? 

Översättningar Projektet/ Polska HR Arbetsmiljöplan, ritningar osv.
Boende Projektet P likvärdigt med svensk arbetare

Mat Projektet P
frukost, lunch, middag o 
kvällsmat

Hyrbil Projektet P Bil, minibuss + bensinkort

Välkomstpaket Projektet A
kartor, information om staden, 
länet

Under arbetstid i Sverige

Ankomst Projektet A
transport från tåg, flyg till 
bostad

Informationsmöte Byggarbetsplatsen A

Genomgång av 
arbetsmiljöplanen, 
säkerhetsföreskrifter, osv.

Lön Polska HR
inbetalas i Polen på 
personalens konto

Migrations-  
verket Uppehållsrätt Polska/ Projektet HR/ P

"Ansökan om uppehållstillstånd 
för EU/ESS medborgare och 
deras anhöriga"

Skatteverket
Personnr. Eller 
samordningsnr. Polska/ Projektet HR/ P

"Anmälan flyttning till Sverige" 
el "Ansökan särskild 
inkomstskatt för 
utomlandsbosatta"

Fakturering Projektet/ Polska HR/ A
Kollektivavtal Projektet A arbetsplatsanmälan

Polska PM / BI förhandlingar

Sociala försäkring Polska/ Projektet HR/ P

"Uppgifter för registrering", 
bifoga kopia av E101 och 
Uppehållskort

Skatteverket 
Flyttning

tillbaks till 
hemlandet Polska/ Projektet HR/ P "Anmälan flyttning till utlandet"
annan 
byggarbetsplats Polska/ Projektet HR/ P Flyttanmälan

Efter utresa ur Sverige

Skatteverket Självdeklaration Polska HR

personal som folkbokförs i 
Sverige och är bosatta mer än 
6 månader

SINK Polska HR
personal som vistas under sex 
månader i Sverige

Kollektivavtal Polska PM / BI avstämning


