ARBETSPLATSKONTROLLER

ARBETSPLATSKONTROLLER
I BYGGBRANSCHEN
Att genomföra arbetsplatskontroller i byggbranschen är ett sätt att motverka svartarbete och ekonomisk
brottslighet . Ett rättvist byggande gynnar ärliga byggherrar och förhindrar fusk i branschen. Genom det
nya och uppdaterade ID06-systemet ges utökade möjligheter att analysera och kontrollera att
byggföretagen verkar på lika villkor. Arbetsplatskontroller kan genomföras i tre steg:

Bolagskontroll

Analys

Platskontroll

ARBETSPLATSKONTROLL
I TRE STEG
BOLAGSKONTROLL
Genom att genomföra bakgrundskontroll av företag i samband med en upphandling kan det
upphandlande bolaget förebygga att svartlistade eller fuskande bolag vinner uppdrag. 2Secure har
möjlighet att hjälpa till med detta genom att kontrollera bolagen med bl.a.

• Moms, F-skatt
• Företagsnamn
• Bolagets adress
• Verksamhet
• Juridisk form
• Kategori
• Företaget bildat
• Skatteregistrering

• Kontroll av BG/PG
• Betalningsanmärkningar och
skuldsaldo
• Förseningsavgifter hos
Bolagsverket
• Arbetsgivaravgift senaste tre
månader
• Revisorsanmärkningar
• Verkliga huvudmän
• Styrelsemedlemmar/Företräd
are

• Kontroll av BG/PG
• Betalningsanmärkningar och
skuldsaldo
• Förseningsavgifter hos
Bolagsverket
• Arbetsgivaravgift senaste tre
månader
• Revisorsanmärkningar
• Verkliga huvudmän
• Styrelsemedlemmar/Företräd
are

ANALYS

PLATSKONTROLL

2Secure samarbetar med företaget Moxy ID runt
en effektiv analys av de digitala loggfiler som era
ID06-personalliggare samlar upp. Genom att ge
2Secure tillgång till loggarna, som enligt lag skall
finnas elektroniskt på alla byggprojekt större än
4pbb, kan vi leverera unik information kring bland
annat:

Ett platsbesök genomförs förslagsvis oannonserat.
2Secure genomför platskontrollen som
representanter för uppdragsgivaren och
kontrollerar de personer som befinner sig på
arbetsplatsen. Samtliga ID06-kort skannas och
kontrolleras. Efter besöket får beställaren en
rapport där vi beskriver och jämför faktisk närvaro
med personalliggaren samt eventuella brister som
upptäckts i samband med besöket.

• Individernas och företagens inloggningar i
systemet kopplat mot lagstiftning
• Företagets tidredovisning (kan jämföras med
fakturerad tid)
• Företagens rapporterade övertid
All information kan analyseras månadsvis och ger
er då en totalbild över de parametrar ni väljer att
undersöka. Informationen sparas och ger stabila
KPI: er för er att styra mot och kommunicera kring.
Analysen ger även ett utmärkt underlag till beslut
om det bör genomföras en fysisk platskontroll på
byggarbetsplatsen.

+46 8-656 50 00
Vill du veta mer eller få hjälp med en säker
rekrytering? Eller är ni intresserade av ett
skräddarsytt upplägg för just er verksamhet?
Besök vår hemsida för mer information eller
skicka en förfrågan via email. Du kan också
ringa oss på numret ovan.
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