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Svar på interpellation från Ulf Nymark (MP)



Anser du det lämpligt att LKF samarbetar med de brottsmisstänkta avfallsbolagen?
Om svaret på ovanstående fråga är nej: ämnar du agera för att samarbetet ska
upphöra?

Jag vill börja med att tacka Ulf Nymark för frågorna. Varken LKF eller Lunds kommun som
helhet ska ha med dessa företag att göra.
När det gäller det aktuella ombyggnadsprojektet har entreprenören efter kontakt med
kommunala representanter försäkrat att de har bytt underleverantör i mitten av september och
att en annan aktör nu hanterar avfallet. Detta har kommunens ansvariga projektledare
bekräftat, och en ny container finns på plats. LKF har dessutom kontrollerat att de varken har
betalt eller gjort något inköp från Metallteknik & Containerservice Sweden AB.
Allmänt arbetar LKF löpande med kontroll och uppföljning. Det sker dels i
upphandlingsskedet genom olika kvalificeringskrav och utvärderingsmodeller, dels under
avtals-/projekttiden.
Under upphandlingsskedet tas alltid kontakt med referensföretag/referenspersoner för att
kontrollera att anbudsgivaren utfört uppdraget/tjänsten/projektet och att
referensföretaget/referenspersonen är nöjd med utförandet. Även Skatteverket kontaktas för
att kontrollera att skatter och sociala avgifter är i sin ordning. Ekonomin kontrolleras även via
UC/Creditsafe och Inyett (ett system som säkrar betalningarna).
Projekt- och avtalsuppföljning sker för att säkra att de krav som ställts i upphandlingen
uppfylls under hela avtalsperioden/projekttiden. Detta görs genom fysiska möten,
stickprovskontroller, KMA-revisioner (Kvalitet, miljö, arbetsmiljö) samt egen rapportering.
LKF har även gått med i föreningen Rättvist byggande – en förening som har utvecklats i nära
samarbete med Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och
branschorganisationerna Stockholms Byggmästareförening, Fairplay Bygg och ID06.
Rättvis byggande arbetar med följande:
• Kontroll av underentreprenörer
• Planering, genomförande av arbetsplatskontroller
• Åtgärder och uppföljning efter arbetsplatskontroll
Rättvist byggande hanterar föranmälan av underentreprenörer för alla sina medlemmar. När
en underentreprenör efter kontroll inte har några anmärkningar läggs underentreprenören in i
Bolagsdeklarationen, en tjänst som ID06 (elektronisk personalliggare) utvecklar för att kunna
registrera och följa upp hela kedjan av underentreprenörer. ID06 gör det enklare att kunna
spåra partförhållandena mellan samtliga entreprenörer.
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Som tillägg till LKFs arbete i frågan är detta något som även Lunds kommun arbetar aktivt
med. Kommunen arbetar förebyggande genom att i enlighet med gällande lagstiftning ställa
krav på leverantörer och underleverantörer i upphandlingsavtal för att undvika oseriösa
leverantörer likt de som avses i interpellationen.
Utifrån den uppföljning och omvärldsbevakning som görs har kommunen uppmärksammats
på de aktuella bolagen. Sedan i somras står företagen inte längre som aktiva i kommunens
leverantörsregister. Information om bolagen har även gått ut till de arbetsledare som är ute på
arbetsplatser där denna typ av tjänster tillhandahålls och de har särskilt fokuserat på om
nämnda företag förekommer på arbetsplatserna. Under det senaste året har inga observationer
av nämnda bolag förekommit.
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