VÄLKOMMEN TILL ETT SEMINARIUM OM

Personalliggare i
byggbranschen
Byggherrar verksamma inom offentlig sektor kommer vid årsskiftet att omfattas av en ny
lag om digitala personalliggare. Lagen innebär bland annat att byggherren och den som
bedriver byggverksamhet är skyldig att upprätta och föra personalliggare. Runt om i landet
finns många byggarbetsplatser där kommuner och landsting är byggherre. Det nya
regelverket väcker frågor. Omfattas kommunens egna anställda av lagen? Hur hanteras
ramavtal som inkluderar flera byggarbetsplatser? När och hur kan överlåtelse av ansvaret
ske? Vilken utrustning behövs?
Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till ett skräddarsytt seminarium för offentliga
byggherrar med målet att du ska få svar på alla dina frågor. Vi tar gärna emot era frågor
på förhand i syfte att kunna hålla en givande frågestund där de mest angelägna frågorna
får utförliga svar.
Du kan delta på seminariet antingen på plats hos SKL eller via webben. Varför inte se hela
seminariet tillsammans med dina kollegor via länk? Välj det som passar dig bäst!
Datum

Måndagen den 23 november 2015, kl. 13:00-16:00.

Plats

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, lokal Stora hörsalen, plan 12.

Webb

Följ seminariet direkt via webblänk. Se instruktioner på sista sidan.

Målgrupp

Du som arbetar med byggherreverksamhet inom offentlig sektor.

Kostnad

Kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras 500 kronor.

Anmälan

För att delta i seminariet på plats hos SKL anmäler du dig till Emma Carlsson,
emma.carlsson@skl.se. Sista anmälningsdag är fredagen den 13 november 2015 eller
tills att platserna tar slut.

Frågor

Har du en fråga du vill ha svar på under seminariet? Kontakta Simon Imner,
simon.imner@skl.se, eller Sonja Pagrotsky, sonja.pagrotsky@skl.se.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM
12:45

Kaffe och registrering

13:00

SKL hälsar välkommen
Seminariets syfte förklaras och föreläsarna presenteras.
Gunilla Glasare, chef avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges
Kommuner och Landsting

13:15

Det nya regelverket
Skatteverket berättar om det nya regelverket och vad det kommer att innebära för
offentliga byggherrar. Vilka byggarbetsplatser omfattas? Vilket ansvar har byggherren
respektive entreprenören? Vem sköter och ansvarar för kontrollen?
Conny Svensson, nationell samordnare, och Johan Dufva, skattehandläggare,
Skatteverket

14:15

Fika

14:35

Utförarens perspektiv
Samverkansorganisationen för byggarbetsgivarna och byggfacken, Byggbranschen i
samverkan, ger utförarens perspektiv på det nya regelverket. Hur kan samarbetet med
byggherren bli framgångsrikt? Hur kommer de att arbeta med digitala personalliggare
rent praktiskt?
Peter Löfgren, talesperson, Byggbranschen i samverkan

15:15

Frågor från publiken
SKL och Skatteverket har fått många frågor om det nya regelverket. De vanligaste och
mest angelägna frågorna besvaras. (Har du en fråga som du vill ha svar på? Skicka in
den i förväg så kan vi förbereda ett så utförligt svar som möjligt.)

15:45

Summering och avslutning
Sveriges Kommuner och Landsting summerar seminariet och berättar om det fortsatta
arbetet.
Jan Heimdahl, tf. chef sektionen för infrastruktur och fastigheter, Sveriges Kommuner
och Landsting

16:00

Slut
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Så här gör du för att följa webbsändningen
1. Skriv in följande i din webbläsares adressfält: http://play.skl.se.
2. Därefter klickar du på dagens sändning, eller klicka direkt på: http://play.skl.se/live/digitala-personalliggare23-november-2015.
För att kunna följa sändningen på din bärbara eller stationer dator behöver du ha flash senaste version
installerat. Det funkar på alla mobila enheter som inte har flash, de ser sändningen i HTLM5.
För att säkerställa att allt fungerar (ljud och bild) kan du besöka: https://skl.solidtango.com. Skrolla ner och
klicka på någon av våra senaste webbsändningar.
Webbsändningen startar 12:30 (30 minuter innan seminariet börjar). Detta ger dig som deltagare möjlighet att
i lugn och ro testa att allt fungerar. Vänligen notera att webbsändningen har en naturlig fördröjning på cirka 30
sekunder. Fördröjningen på mobila enheter är upp till 45 sekunder.
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