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Om Fair Play Bygg 

Arbetslivskriminalitet i byggbranschen är ett problem som drabbar individer, 
företag och samhället i stort. Det vill vi – Stockholms Byggmästareförening 
och Byggnads Stockholm-Gotland – göra något åt. Därför initierade vi 
gemensamt Fair Play Bygg 2016. Byggarbetsplatser ska vara trygga och sunda 
för arbetstagare och rättvis konkurrens ska råda mellan företagen.

Sedan starten har vi fått in 1900 tips om misstänkt brottslighet på byggarbets-
platser i Stockholm. Det kan röra sig om skattebrott, människoexploatering 
och utnyttjande av identiteter. Tips som vi överlämnat till myndigheter som 
Polisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket för vidare utredning. Det har lett 
till upptaxeringar på över 118 miljoner kronor. Den som tipsar om misstänkt 
brottslighet kan alltid vara anonym. 

Vi ser att lösningen på problemen finns i ökad myndighetssamverkan för att 
spåra och stoppa arbetslivskriminalitet. För att det ska fungera behövs en 
förändring i sekretesslagstiftningen – så att myndigheterna kan dela 
information. De som beställer byggtjänster har också ett ansvar.

Genom Fair Play Bygg vill vi se krafttag mot arbetslivskriminalitet i 
byggbranschen. För människor, företag och för hela samhället.
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Under 2022 har 291 tips inkommit till Fair Play Bygg.
184 ärenden har överlämnats till myndigheter för vidare utredning.

Sedan Fair Play Bygg startade 2016 har 1900 tips inkommit om misstänkt 
brottslighet i byggbranschen i Stockholmsregionen, varav 1050 ärenden har 
utretts vidare av myndigheter.

Sedan 2016 har 163 företag upptaxerats med totalt 118 miljoner tack vare 
tips till Fair Play Bygg.

184

2022 i siffror

107 Överlämnade ärenden

Ej överlämnade ärenden

Överlämnade ärenden

Ej överlämnade ärenden

Totalt 291 tips 2022

Totalt 1900 tips sedan 2016

1050
850
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De misstänkta brotten gällde**:

Penningtvätt         112
Skattebrott         104
Arbetsmiljöbrott          78
Brott mot utlänningslagen         40
Människoexploatering/människohandel        13
Kreditbedrägeri          10
Koppling till kriminella gäng/nätverk          9
Bokföringsbrott             6
Olaga hot             4
Utnyttjade identiteter           3
Mutbrott            1
Bidragsbrott            1

Skatteverket

Ekobrottsmyndigheter

Arbetsmiljöverket

Polisen

174

107

78

16

Under 2022 överlämnades*:

174 ärenden till Skatteverket
107 ärenden till Ekobrottsmyndigheten
78 ärenden till Arbetsmiljöverket
16 ärenden till Polisen

*Vissa ärenden har lämnats till flera myndigheter.
**Uppgifterna ovan gäller tydliga och/eller uttalade brottsmisstankar. Exempelvis är brott mot 
utlänningslagen betydligt vanligare än vad som framkommer ovan, liksom penningtvätt, 
bokföringsbrott, människoexploatering och utnyttjad identitet.
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Inledning

Över hundra miljoner i upptaxeringar efter 
inkomna tips

Sedan Fair Play Bygg startade 2016 har 1900 tips inkommit om 
misstänkt brottslighet och arbetslivskriminalitet i byggbranschen 
i Stockholmsområdet, varav 1050 överlämnats till myndigheter som 
Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Polisen för vidare utredning. 
Fair Play Byggs arbete har lett till upptaxeringar på totalt 118 miljoner 
fördelat på 163 företag. En summa som annars hade undanhållits den 
gemensamma välfärden. 

Arbetslivskriminalitet och brottslighet är ett utbrett problem i Sverige och 
byggbranschen bedöms vara en av de branscher som är mest utsatta. 
Problemen det medför är flera. Seriösa företag slås ut i osund konkurrens och 
arbetsplatser blir otrygga med försämrade villkor. Ett skuggsamhälle växer 
fram med utländsk arbetskraft som exploateras och utsätts för människo-
handel. Kriminella aktörer brer ut sig. Det är ett allvarligt samhällsproblem. 

Foto: Hans Ekestang
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Stöttar myndigheter i att bekämpa brottslighet
Fair Play Bygg drivs av visionen att det går att motverka brottslighet och 
arbetslivskriminalitet i byggbranschen, om åtgärder sker i tid. Därför 
inrättades 2016 tipstjänsten med syftet att samla in och överlämna 
information om misstänkt brottslighet till myndigheter som Skatteverket, 
Polisen, Ekobrottsmyndigheten och Arbetsmiljöverket. Totalt har 1050 
ärenden överlämnats till myndigheter för vidare utredning sedan starten. 
Fair Play Byggs utredare arbetar med att granska de inkomna tipsen och 
förmedla dem vidare till berörd myndighet.

På sikt behöver myndigheterna ta över 
Fair Play Byggs verksamhet har varit framgångsrik och lett till upptaxeringar 
på totalt 118 miljoner fördelade på 163 företag. Projektet har lyfts fram som ett 
gott exempel i flera sammanhang. Men långsiktigt behöver myndigheterna 
själva ta över uppdraget och ansvara för att samla in uppgifter, följa upp 
misstänkt brottslighet och agera i tid. 

Steg i rätt riktning tas men problem kvarstår
Under året som gått har arbetslivskriminalitet blivit allt mer uppmärksammat. 
Fair Play Byggs krav har fått gehör och under sommaren öppnade två av totalt 
sju A-krimcenter – där Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket 
inrättat regionala center mot arbetslivskriminalitet – med uppdraget att utföra 
gemensamma kontroller. Regeringens delegation mot arbetslivs-
kriminalitet har fått i uppdrag att utreda möjligheterna för en myndighets-
gemensam tipsfunktion, som ska redovisas till sommaren 2023. Fler steg i rätt 
riktning behövs under år 2023 för att bekämpa brottsligheten i branschen. 
För individer, företag och för hela samhället.
 

8



2022 i korthet

Ökning av tips om arbetsmiljöbrott

Under 2022 inkom 291 tips om misstänkt brottslighet på byggarbets-
platser i Stockholmsregionen, varav 184 ärenden överlämnades till 
myndigheter för vidare utredning. De allra flesta anmälningarna som 
kommit in under året rör ekonomisk brottslighet. 

Under 2022 rörde en stor del av tipsen som inkom till Fair Play Bygg 
information om företag som gör sig skyldiga till skattebrott genom att avlöna 
svart arbetskraft. Precis som tidigare år gällde alla tips om misstänkt 
svartarbete utländsk arbetskraft. Däremot är majoriteten av de företag som 
granskats svenska – under förra året gällde tipsen endast åtta utlandsregistre-
rade företag eller juridiska personer utanför Sverige. 

Färre tips 2022 – kan bero på kriget 
Under 2022 inkom något färre tips än tidigare år, 291 gentemot rekordmånga 
440 under 2021. En möjlig förklaring till att tipsen under 2022 minskade, efter 
att ha ökat under flera år i rad, kan vara Rysslands invasion av Ukraina. 

Utnyttjade identiteter och misskötta arbetsplatser
Tipsen om ekonomisk brottslighet har däremot ökat under året som gått, där 
enskilda firmor i allt högre utsträckning tycks utnyttjas av nätverk, som 
tecknar firmor på misstänkt utnyttjade identiteter. Under 2022 rörde 78 av de 
184 ärenden som överlämnats till myndigheterna gravt misskötta 
arbetsplatser. Många av de ärenden gällande arbetsplatser som Fair Play Bygg 
lämnat över till Arbetsmiljöverket har lett till tillslag och kontroller, som i 
sin tur gett utslag i form av viten, stängda arbetsplatser och omhändertagna 
personer. 

Vem är det som tipsar?
De allra flesta som rapporterar in misstänkt brottslighet till Fair Play Bygg är 
utländska medborgare som uppges ha utnyttjats på olika sätt. Gentemot 
tidigare år har tipsen från svenska företag och arbetstagare ökat, där det 
handlar om att de delat arbetsplats med misstänkta kriminella aktörer. 
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Människohandel 
Under året som gått har 13 ärenden gällande exploatering och människo-
handel rapporterats in. Det utgör den värsta formen av arbetslivs-
kriminalitet och innebär ofta en stor tragik för den som utsätts. 
Människohandeln är organiserad och ofta finns kopplingar till kriminella 
nätverk med stora och väl dolda organisationer bakom sig. Ofta förmedlas 
arbetskraft från utlandet till Sverige genom särskilda koordinatorer med 
kontakter i de respektive länderna. Detta sker mot betalning och löfte om 
uppehållstillstånd samt fast anställning. Arbetskraften används på svenska 
byggarbetsplatser för att utföra tungt och farligt arbete, såsom asbestsanering 
och bilning, helt utan rätt skyddsutrustning, utan längre pauser och iklädda 
privata arbetskläder.

Foto: Pexels
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Så utbredd är arbetslivskriminaliteten i 
byggbranschen

Byggbranschens problem med osund konkurrens mellan företag och 
arbetstagare som utnyttjas har länge varit kända. Samtidigt har inte 
tillräckliga steg tagits hos myndigheterna för att bekämpa problemen 
i tid. Arbetslivskriminaliteten i branschen bedöms vara omfattande, 
men hur stor den är kan vara svårt att uppskatta. Konsekvenserna är 
flera och drabbar såväl individer som samhället i stort. 

Svartarbete för 90 miljarder årligen
Skatteverket uppskattar att de oredovisade inkomsterna från svartarbete 
uppgår till 90 miljarder årligen i Sverige, där byggbranschen är en av de 
branscher som omfattas. Enligt Byggmarknadskommissionen har svartarbetet 
inom byggsektorn mer än fördubblats under de senaste tio åren. En 
genomgång som de genomförde 2021 visade att fler än åtta av tio byggföretag 
från fem länder i östra Europa verksamma i Sverige misstänks ha brutit mot 
svenska lagar och avtal. Framförallt rör det sig om företag som inte betalar 
skatt, arbetstagare som lever under miserabla förhållanden samt att 
konkurrensen sätts ur spel.1 

Utnyttjandet av arbetskraft utbrett
Byggmarknadskommissionen ställde frågor till en expertpanel om 
kriminalitetens omfattning. Där framkom att mellan 5 och 30 procent av 
byggnadsarbetarna på Stockholms byggarbetsplatser saknat arbetstillstånd. 
Problemen gällde främst rivning, ställningsbyggande och arbete inom 
hushållen.2  Enligt en undersökning som Novus genomförde förra året hos 
fackförbundet Byggnads medlemmar uppgav 25 procent av de svarande att de 
stött på människor i branschen som de vet har utnyttjats. Dessutom uppgav 40 
procent att de är oroliga för att osund konkurrens och arbetsmiljökriminalitet 
i branschen kommer att påverka dem negativt.3  

1. Från svart till vitt – vänd den osunda utvecklingen i byggbranschen. Byggmarknadskommissionens 
slutrapport (2022) (s. 8). https://static1.squarespace.com/static/5e52409eb7b4050d431127f0/t/61e6afd-
ba920604b6cae0786/1642508275472/Byggmarknadskommissionen+-+Slutrapport+%282022%29 

2. ”Omfattande fusk på byggen – tolv företag polisanmäls” DN Debatt. (2021-09-15) 
https://www.dn.se/debatt/omfattande-fusk-pa-byggen-tolv-foretag-polisanmals/

3. “Ny undersökning: Kriminaliteten oroar byggbranschen” Artikel på Byggnads webbsida. (2022-09-16)  
https://www.byggnads.se/aktuellt/2022/kriminaliteten-oroar-byggbranschen/
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Riksrevisionen konstaterade 2020 att statens insatser mot arbetskrafts-
exploatering har stora brister, framförallt eftersom myndigheterna inte haft 
tillräckliga mandat att motverka problemen. Dessutom erbjuder de inte hjälp 
till utsatta personer när de väl kommer i kontakt med dem, samt att 
lättillgänglig information till utländsk arbetskraft saknas.4

Arbetslivskriminaliteten i branschen är utbredd, och det behövs långtgående 
åtgärder för att motverka den, innan det är försent.

4. Statens insatser mot exploatering av arbetskraft (RIR 2020:27). Riksrevisionen. (2020)
https://www.riksrevisionen.se/download/18.5317535b1764beeac102e65e/1607954480458/RiR%202020_27%20
Anpassad.pdf

Foto: Hans Ekestang
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Röster från uppgiftslämnare

”Jag är rädd för att dom ska göra något mot 
min familj”

Många av Fair Play Byggs tipslämnare under 2022 har själva blivit 
utnyttjade och exploaterade, eller har sett andra fara illa. Flera 
personer uppger att de är rädda för repressalier, även mot anhöriga i 
hemlandet. Det finns ofta en misstro gentemot svenska myndigheter 
som man upplever inte ger stöd och hjälp. Nedan har vi samlat några 
anonymiserade vittnesmål från de tips som inkommit. 

”Jag har blivit misshandlad och chefen har även hotat min familj i hemlandet. 
Jag är rädd för att dom ska göra något mot min familj, jag vet att dom har folk 
i mitt land.”

”Chefen har skickat en faktura till mig att jag måste betala 15 000 kronor till 
chefen för att jag pratat med facket. ”

Foto: Pexels
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”Snälla hjälp mig, jag får ingen hjälp från polisen.”

”Dom sa åt mig att lämna mitt ID06-kort i byggboden efter varje arbetsdag. 
Jag fick senare veta att mitt kort används i Göteborg och på andra ställen, 
medan jag själv var hemma i Stockholm.”

”Vi jobbade oftast tio till tretton timmar om dagen, även på helgerna, utan 
längre pauser.”

”Jag rekryterades av en firma från Baltikum som erbjöd mig jobb på ett 
svenskt byggbolag. Dom sa att jag skulle få 175 kronor i timmen för att jobba 
som snickare. Dom fixade boende till oss i en källare, jag var först tacksam 
men sen förklarade chefen att dom kommer att dra av 2 000 kronor i månaden 
för boendet från min lön. Jag jobbade mellan 50 och 70 timmar i veckan, men 
fick endast 90 kronor i timmen, ingen övertidsersättning. Efter att jag fått lön 
på mitt konto skulle jag betala tillbaka för boendet i kontanter.”

”Jag har jobbat tre månader men bara fått betalt 10 000 kronor för första 
månaden.”

”En papperslös arbetare från tredjeland skadade sig allvarligt på arbetsplatsen. 
Han försvann innan polis och ambulans kom till platsen och vi har inte fått tag 
på honom efter det.”

Vi jobbade oftast tio till tretton 
timmar om dagen, även på 
helgerna, utan längre pauser.

”

”
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Fem överlämnade ärenden under 2022

Under 2022 överlämnades 184 ärenden till myndigheter för vidare 
utredning. Här presenteras fem av dem – som ger en bild av hur den 
ekonomiska brottsligheten i branschen kan se ut och vad som kan 
gömma sig bakom ett brottsupplägg. Många gånger är uppläggen 
kopplade till utlandet och rymmer större och väl dolda organisationer. 

Systematiserade falska sjukanmälningar
En stor underentreprenör på en statligt finansierad arbetsplats hade satt i 
system att varje månad sjukanmäla ett antal arbetare till Försäkrings-
kassan, samtidigt som de arbetade som vanligt. Totalt var ett 70-tal anställda 
sjukskrivna under några dagar varje månad. Ägaren av företaget utnyttjade 
Försäkringskassans ersättning för skydd mot höga sjuklönekostnader, 
ersättningen sattes in på företagets skattekonto och kunde därmed användas 
för att täcka löneskatt. 

Ärende överlämnat till: Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Polisen
Misstänkt brottslighet: Skattebrott, penningtvätt, brott mot 
utlänningslagen, kreditbedrägeri, människoexploatering, bidragsbrott, 
bokföringsbrott, hot

Foto: Pexels
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Fick hälften av lönen utbetald 
Ett företag tecknade avtal med en anställd som lokalvårdare med månadslön 
på 36 000 kronor. Den anställde fick sedan arbeta med byggarbete bland annat 
på en statlig myndighet och fick endast en månadslön på 17 000 kronor. Ingen 
övertidsersättning eller semesterersättning betalades ut under de åtta månader 
personen var anställd av företaget. 

Ärende överlämnat: Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten
Misstänkt brottslighet: Skattebrott, penningtvätt, brott mot 
utlänningslagen

Utnyttjade svart arbetskraft  
En tipslämnare lämnade vid ett flertal tillfällen information om ett företag 
som utnyttjade papperslös arbetskraft från tredjeland. Arbetarna fick 
kontant lön på 58 kronor i timmen och jobbade 55–60 timmar i veckan. 
Under Fair Play Byggs granskning av företaget upptäcktes kopplingar till fyra 
andra svenska företag samt två utlandsregistrerade företag. Två av de svenska 
företagen, med samma styrelse som det initiala företaget, hade försatts i 
konkurs bara ett par månader innan tipset kom in. De konkursförsatta 
företagen hade skatteskulder på totalt flera miljoner. Under granskningen 
framkom även att företaget sedan tidigare hade flertalet anmälningar på f
elaktigt utfört arbete samt förekom i ett flertal tvistemål som svarande. 

Ärende överlämnat till: Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Polisen
Misstänkt brottslighet: Skattebrott, penningtvätt, brott mot utlännings-
lagen, människoexploatering, bokföringsbrott

Utebliven lön och skattebrott 
Ett företag registrerat med verksamhet inom skönhetsvård uppgavs ha tre 
papperslösa personer från tredjeland anställda som byggarbetare. En av 
personerna tipsade Fair Play Bygg och berättade att hen arbetat 133 
timmar under två veckor, utan att ha fått betalt. Under granskningen av 
företaget framkom uppgifter som styrkte misstanke om skattebrott genom 
svart arbetskraft. Sju månader efter att rapporten överlämnats till myndighet 
beslutades upptaxering om totalt 114 000 kronor. 

Ärende överlämnat till: Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten
Misstänkt brottslighet: Skattebrott, penningtvätt
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Fick endast ut en tredjedel av lönen
Ett tips kom in gällande en papperslös arbetstagare som jobbat under två 
månader för ett företag. Personen hade lovats 120 kronor i timmen men fick 
endast ut en tredjedel av den utlovade lönen. På arbetsplatsen saknade flertalet 
arbetare ID06-kort och många arbetade svart samt var papperslösa. 

Ärende överlämnat till: Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Polisen
Misstänkt brottslighet: Skattebrott, penningtvätt, brott mot 
utlänningslagen, människoexploatering

Foto: Hans Ekestang
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Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening: 

“Det går att motverka arbetslivskriminaliteten, 
om åtgärder sker i tid”

När vi startade Fair Play Bygg för sju år sedan såg vi hur Byggnads 
Stockholm-Gotlands medlemmar blev lurade och utan jobb och att 
medlemsföretagen i Stockholms Byggmästareförening konkurrerades 
ut av oseriösa företag. Gemensamt ville vi därför göra något för att 
motverka fusk och brottslighet i byggbranschen – innan det är för sent. 

Flera av de förändringar vi drivit på för har fått gehör. Under förra året 
öppnade de första A-krimcentren, vilka kan ge ett gott resultat på sikt om de 
kan agera snabbt och långtgående. Samverkan mellan myndigheter och 
branschens företrädare behöver också stärkas. Kännbara konsekvenser behövs 
för beställare och företag som inte sköter sig. Fair Play Bygg är ett bevis på att 
det går att motverka brottsligheten i branschen om man agerar i tid. Men fler 
åtgärder krävs. 

Fair Play Byggs tre förslag för att motverka fusk och 
brottslighet i byggbranschen: 

1. Gör det lättare att söka och hitta information om byggföretag
Idag är det nästintill omöjligt för en beställare av ett byggprojekt att 
kontrollera om ett företag betalar skatt och arbetsgivaravgifter. Samtidigt 
ansvarar beställaren för att följa upp de krav som ställts. Ett öppet sökbart 
register från flera myndigheter över företag behöver inrättas för att motverka 
fusk och brottslighet.

2. Förändra myndigheternas sekretesslagstiftning
Sekretesslagstiftningen hindrar myndigheter från att dela uppgifter med 
varandra och därmed förmågan att kunna agera gemensamt och långtgående 
mot misstänkt brottslighet. En förändring av lagstiftningen behöver 
skyndsamt komma på plats.5  

5. En statlig utredning (Utökat informationsutbyte) har inletts på området: https://www.regeringen.se/rattsli-
ga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/07/ds-202213/
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3. Förbättra beställarnas kunskaper och rutiner 
Goda rutiner hos dem som beställer byggtjänster är avgörande för att stänga 
ute kriminella aktörer från marknaden. Det gäller allt från större 
upphandlingar ned till privatpersoner som beställer mindre ROT-tjänster. 
Ökad kunskap hos beställarna minskar risken för oseriösa aktörer på 
marknaden.

Fair Play Bygg vill medvetandegöra hur fusk bedrivs. Vår arbetsmetod 
fungerar väl och bör anammas av myndigheterna. Regering och riksdag har 
börjat leverera de förändringar som krävs för att göra något åt den arbetslivs-
kriminalitet och brottslighet som råder på arbetsmarknaden i allmänhet och 
i byggbranschen i synnerhet. Men det är för lite och det går för långsamt. Vi 
behöver snabbare åtgärder för att stärka de sunda aktörerna och motverka 
brottslighet i byggbranschen. 

Foto: Pexels
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Fakta och statistik 2016–2022

Inkomna och överlämnade ärenden 2022
Inkomna tips: 291
Överlämnade ärenden: 184

Inkomna och överlämnade ärenden 2021
Inkomna tips: 440
Överlämnade ärenden: 249

Inkomna och överlämnade ärenden 2020
Inkomna tips: 321
Överlämnade ärenden: 199

Inkomna och överlämnade ärenden 2019
Inkomna tips: 361
Överlämnade ärenden: 241

Inkomna och överlämnade ärenden 2018
Inkomna tips: 205
Överlämnade ärenden: 82

Inkomna och överlämnade ärenden 2017
Inkomna tips: 141
Överlämnade ärenden: 55

Inkomna och överlämnade ärenden 2016
Inkomna tips: 106
Överlämnade ärenden: 42
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Resultat av överlämnade ärenden 
2016 till 2022

Under 2022 överlämnade Fair Play Bygg 174 ärenden till skattebrottsenheten 
på Skatteverket. Vid en kontroll av de överlämnade ärendena i januari i år 
hade endast tre av företagen fått höjda skatter och avgifter, på totalt ca 3,6 
miljoner kronor. Fair Play Byggs huvudmisstanke var i nästintill samtliga fall 
att företagen gjort sig skyldiga till skattebrott genom att avlöna svart 
arbetskraft. Mot vissa företag riktades även andra brottsmisstankar, som 
penningtvättsbrott och brott mot utlänningslagen. 

Fair Play Bygg har också följt upp vad som hänt med brottsmisstänkta företag 
som överlämnades till Skatteverket för verksamhetsåren 2020 samt 2021, för 
att se om myndighetens beslut dröjt. Ytterligare elva företag hade upptaxerats 
med 10,8 miljoner sedan årsrapporten 2021. Sedan 2016 har 163 företag 
upptaxerats med totalt 118 miljoner kronor. 

Överlämnade ärenden till Skatteverket
Siffrorna inom parentes är det totala antalet företag samt den totala summan 
upptaxeringar efter uppföljning två år tillbaka. 

År: 2022
Antal överlämnade ärenden: 174*
Totalt antal företag med höjd skatt: 3
Summa höjd skatt: 3,6 miljoner kronor

År: 2021  
Antal överlämnade ärenden: 228*
Totalt antal företag med höjd skatt: 21 (+ 11 efter uppföljning 2023)
Summa höjd skatt: 15,75 miljoner kronor (+ 10,8 miljoner kronor efter 
uppföljning 2023)

År: 2020 
Antal överlämnade ärenden: 197*
Totalt antal företag med höjd skatt: 38 (+ 33 efter uppföljning 2022) 
Summa höjd skatt: 21,96 miljoner kronor (+ 17,2 miljoner kronor efter 
uppföljning 2022) 
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År: 2019 
Antal överlämnade ärenden: 174*
Totalt antal företag med höjd skatt: 47 (+ 40 efter uppföljning 2021)
Summa höjd skatt: 27,62 miljoner kronor (+ 24,9 miljoner kronor efter 
uppföljning 2021)

År: 2018
Antal överlämnade ärenden: 54*
Totalt antal företag med höjd skatt: 12 (+ 6 efter uppföljning 2021)
Summa höjd skatt: 13,69 miljoner kronor (+ 4,2 miljoner kronor efter 
uppföljning 2021)

År: 2017
Antal överlämnade ärenden: 49* 
Totalt antal företag med höjd skatt: 26 (+ 3 efter uppföljning 2020)
Summa höjd skatt: 15,4 miljoner kronor (+ 1,1 miljoner kronor efter 
uppföljning 2020)

År: 2016
Antal överlämnade ärenden: 37*
Totalt antal företag med höjd skatt: 16 (+ 7 efter uppföljning 2019 + 2020)
Summa höjd skatt: 18,9 miljoner kronor (+ 9,2 miljoner kronor efter 
uppföljning 2019 + 2020)

*Ett ärende kan innehålla flera organisationsnummer.

Fair Play Bygg noterar att det ibland dröjer längre än ett år innan Skatteverket 
fattar beslut om höjd skatt i ett överlämnat ärende.

Total summa höjd skatt: 118,12 miljoner kronor.

Foto: Hans Ekestang22
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Genom Fair Play Bygg vill vi – Stockholms Byggmästareförening 
och Byggnads Stockholm-Gotland – se krafttag mot arbetslivskriminalitet i 

byggbranschen. För människor, företag och för hela samhället.

Fairplaybygg.se | Facebook.com/fairplaybyggstockholm

http://www.fairplaybygg.se
https://www.facebook.com/fairplaybyggstockholm

