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Gulmarkerade texter avser projektspecifika texter som ska anpassas till respektive 

projekt. 

 

Denna entreprenad omfattas av Malmö stads pilotprojekt ”Förbättra och förändra 

den offentliga upphandling” som syftar till att motverka svartarbete och främja 

sysselsättning av långtidsarbetslösa. 

 

1. Tillhandahållande av anställningstillfällen 

Entreprenören ska inom entreprenaden på dess arbetsplats i sex (6) månader 

anställa och sysselsätta en 1 (st) långtidsarbetslös som ställs till förfogande av 

Jobb Malmö. Anställningarna ska pågå under den mest byggintensiva perioden. 

 

Jobb Malmö kommer att ansvara för rekryteringen utifrån en ställd kravprofil. 

Utbildningsnivån kommer att motsvara gymnasieutbildning inom bygg, 

anläggning eller liknande. 

 

Entreprenören kommer att beredas möjlighet att deltaga i rekryteringsprocessen 

utifrån ett urval som görs av Jobb Malmö. 

 

Entreprenören ska under hela anställningstiden stå för lön, handledning, arbets- 

och skyddskläder samt försäkringar och samtliga kostnader härför ingår i 

anbudssumman. 

2. Vita jobb 

Det är ett viktigt intresse för Malmö kommun att den i upphandlingen sysselsatta 

personalen lägst erhåller de sociala villkor som specificeras i 

upphandlingsunderlaget samt att gällande diskriminerings- och övrig i 

upphandlingsunderlaget specificerad arbetsmarknadslagstiftning iakttas mot dem. 

Vidare att i entreprenaden sysselsatta företag korrekt redovisar skatter och 

avgifter. Med sysselsatta företag avses entreprenören samt underentreprenörer. 

 

Entreprenören åtar sig att iaktta ovan angivna bestämmelser så att de i 

upphandlingen sysselsatta arbetstagarna erhåller lägst i denna handling angivna 

sociala villkor, samt att de i entreprenaden sysselsatta företagen korrekt redovisar 

och i rätt tid betalar förfallna skatter och avgifter.  

 

Malmö stad har rätt att själv eller genom ombud kontrollera att ovan angivna 

villkor uppfylls. I entreprenaden sysselsatta företag är därvid skyldiga med att ge 

tillgång till bokföring och alla övriga uppgifter som kommunen anser erforderlig 

för denna kontroll. Entreprenören svarar för att samtliga underentreprenörer i sina 

avtal gör samma åtagande. 

 

2.1 Sanktion 

Med ändring av AB 04 kap 8 § 1 äger beställaren rätt att häva avtalet om 

entreprenören inte fullgör sina åligganden enligt detta dokument. 

Beställaren har därför rätt att häva avtalet p.g.a. väsenligt kontraktbrott och kräva 

skadestånd om entreprenören inte fullgör sina förpliktelser i enlighet med ovan 

angivna bestämmelser. Entreprenören är därvid skyldig ersätta den skada hävandet 

orsakar beställaren i enlighet med AB 04 kap 8 § 6. 

 



2.2 Underentreprenörer 

Underentreprenörer skall redovisas för Beställaren. Ett absolut krav från 

Beställaren är att valda underentreprenörer fullgjort och fullgör sitt s.k. 

samhällsansvar, dvs. betalar skatter, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt etc. Det 

åligger entreprenören att kontrollera och redovisa underentreprenörers F-

skattebevis. Entreprenören garanterar att dess underentreprenörer i avtal åläggs 

villkoren under avsnitt 2.3 Anställda. B – E och under arbete med beställningen 

uppfyller dessa krav. 

 

2.3 Anställda 

A) Entreprenören skall föra löpande uppdaterad förteckning över på arbetsplatsen 

vid varje tidpunkt närvande personal med namn och personnummer över samtliga 

anställda verksamma enligt avtalet och även namn och personnummer på 

underentreprenörers anställda. Förteckningen skall tillställas beställaren av 

entreprenören då arbetet påbörjas och redovisas på särskild begäran. Beställaren, 

eller den beställaren sätter i sitt ställe, äger rätt att när som helst, utan förvarning, 

kontrollera att entreprenören och dess underentreprenörer uppfyller villkor genom 

t.ex. kontroll av närvarolista mot på arbetsplatsen närvarande personal, 

skattedeklarationer, skatteinbetalningar, bokföring samt generalentreprenörens och 

dess underentreprenörers anställdas arbets- och anställningsvillkor. 

  

B) Entreprenören skall för personal som omfattas av kollektivavtal enligt avsnitt 3. 

Sociala villkor enligt tillämpligt branschavtal, tillämpa lägst de arbets- och 

anställningsvillkor som framgår av handlingen. Om kollektivavtal inte träffats, 

skall entreprenören för anställda, som enligt gränsdragningsbestämmelserna i de 

enligt avsnittet tillämpliga branschavtalen skulle ha omfattats av dessa 

kollektivavtal, tillämpa lägst de arbets- och anställningsvillkor som framgår av 

avsnitt 3. Sociala villkor enligt tillämpligt branschavtal. 

  

C) Entreprenören förbinder sig att inte anlita s.k. svart arbetskraft. Med svart 

arbetskraft avses personer för vilka entreprenörens inte innehåller och inbetalar 

källskatt och arbetsgivaravgifter i enlighet med gällande lag därom. 

 

D) Normalt sett är arbete som utförs i osjälvständiga former att klassa som utfört 

av arbetstagare även om det sker av s.k. uppdragstagare som har F-skattesedel. 

Entreprenören förbinder sig att inte anlita arbetskraft med F-skattesedel som 

uppdragstagare i de fall denne är att anse som arbetstagare. 

 

E) Entreprenören och dess underentreprenörers anställda skall vara försedda med 

namnbrickor och godkända identitetshandlingar (id handlingar som godtas av bank 

och post). Arbetskläder skall vara försedda med företagets logotyp. 



3. Sociala villkor enligt tillämpligt branschavtal 

Allmänna krav som skall vara uppfyllda i nedan angivna kollektivavtal för 

Byggarbeten 2012, 2013 tecknade av Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 

Svenska Elektrikerförbundet och Svenska Målareförbundet med respektive 

arbetsgivarförbund. Övriga nedan ej angivna villkor i respektive kollektivavtal är 

inte särskilda kontraktvillkor för entreprenaden. 

 

Kollektivavtalen bifogas inte men kan laddas ner genom följande länk; 

www.avtalsinformation.nu      

Användarnamn för att ladda ned avtalen från Avtalsinformation.nu är 

”vita_jobb” och lösenord ”Avtal12”.  

3.1 Avtalsenlig lön och övertidsersättning 

Avtalsenlig lön och övertidsvillkor i enlighet med nedanstående branschavtal med 

lägst jämförliga minimiersättningar för 

 

  Byggavtalet 2010§ 2 mom. 6 & 7, § 3 jmf med supplement 2012 

-2013 

   VVS – Installationsavtalet § 4 och lönebilaga 

   Kylavtalet § 4 

   Byggnadsplåtslageriavtalet § 3, 4, 5, 6  

      Ventilationsavtalet § 3, 4, 5 och 6 

      Plåtbearbetningsavtalet § 3, 4, 5, 6  

      Glasmästeriavtalet § 2 och 3 

      Entreprenadmaskinavtalet § 3  

Installationsavtalet Elektriska installationsarbeten 4 kap och 7 

kap (ej 13 §) 

Kollektivavtal för Måleriyrket 2012 - 2013 ; § 2, (ej 

protokollsanteckning om arbetsgivare saknar tillämpligt 

kollektivavtal), och § 4 

3.2 Arbetstidsregler  

Arbetstidsregler inklusive regler för arbetstidsförläggning med enligt 

branschavtalet med lägst jämbördiga ersättningar vid arbete på skift, ob-tid, 

förskjuten arbetstid etc. enligt nedan angivna bestämmelser i branschavtal. 

 

  Byggavtalet § 2 och 4 

     Anläggningsavtalet 2 och 4 

     VVS – Installationsavtalet § 3 och 4 

      Kylavtalet § 3 

      Byggnadsplåtslageriavtalet § 2 

      Ventilationsavtalet § 2 

      Plåtbearbetningsavtalet § 2 

      Glasmästeriavtalet § 1 och 4 

      Entreprenadmaskinavtalet § 2 och 4 

Installationsavtalet Elektriska installationsarbeten 4 kap och 7 

kap. 

Kollektivavtal för Måleriyrket 2012 - 2013 § 3 och § 4. 

Arbetstidslagens regler skall iakttas (gäller samtliga avtal). 

http://www.avtalsinformation.nu/


  

3.3 Rese-, restids- och traktamentsbestämmelser 

Rese-, restids- och traktamentsbestämmelser, med lägst ersättningar enligt nedan 

angivna bestämmelser i branschavtal. 

  Byggavtalet § 6 

     VVS – Installationsavtalet § 7 

      Kylavtalet § 6 

      Byggnadsplåtslageriavtalet § 7 

      Ventilationsavtalet § 7 

      Plåtbearbetningsavtalet § 7 

      Glasmästeriavtalet § 5 

      Entreprenadmaskinavtalet § 5  

Installationsavtalet Elektriska installationsarbeten 7 kap och 11 

kap. 

Kollektivavtal för Måleriyrket 2012 – 2013 § 8 

3.4 Verktyg och maskiner 

Arbetsgivaren ska tillhandahålla samtliga verktyg och maskiner enligt nedan 

angivna bestämmelser i branschavtal. 

Byggavtalet § 11 

     VVS – Installationsavtalet § 9 

      Kylavtalet § 9 

      Byggnadsplåtslageriavtalet § 12 

Ventilationsavtalet § 12 

Plåtbearbetningsavtalet § 12 

Glasmästeriavtalet § 12 

Entreprenadmaskinavtalet § 10   

Installationsavtalet Elektriska installationsarbeten 12 kap § 3. 

Kollektivavtal för Måleriyrket 2010 – 2012, § 10 mom. c 

3.5 Förvarings- och personalutrymmen  

Arbetsgivaren ska tillhandahålla förvarings- och personalutrymme med låsbara 

skåp, enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

3.6 Permitteringslön 

Full lön vid permittering i enlighet med anställningsskyddslagens bestämmelser. 

 

3.7 Avtalsenliga höjningar av anställningsförmåner 

För anställningsförmåner gäller lägst de justeringar och tidpunkter som framgår av 

respektive kollektivavtal. 

 

3.8 Arbetsrättsliga bestämmelser som skall iakttas 

 2, 2 a, 5, 7, 16–16 b, 17–17 b, 24, 28–29 a, 31 och 32 §§ semesterlagen 

(1977:480), 

 2 §, 4 § första stycket och 16–22 §§ föräldraledighetslagen (1995:584), 

 2–7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av 

deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad 

anställning,  



 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 1–4 och 18 §§ samt 5 kap. 1 och 3 §§ 

diskrimineringslagen (2008:567). 

 arbetstidslagen (1982:673), dock inte 12 §, lagen (2005:395) om arbetstid 

vid visst vägtransportarbete, dock inte 16 §,  

 arbetsmiljölagen (1977:1160), samt, när det gäller arbetsgivare som 

bedriver uthyrning av arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen (1993:440) om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. 

 


