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Eftersom LRF Entreprenads intresseorganisationer är anslutna till Ceettar nere
i Bryssel beslutades att Verksamhetsansvarige ska deltaga på Ceettars möten
för att föra LRF Entreprenads talan i frågor som berör LRF Entreprenads
intresseorganisationer. Under mötet lyftes Ceettars tolkning av Copa Cogecas
”code of conduct” gällande äganderätten av data som till stort överensstämmer
med delegationens syn på äganderätten av data.
Sjukvård för utländsk arbetskraft;
En del av LRF Entreprenads medlemsföretag har problem med
handläggningstider hos försäkringskassan för sina säsongsanställda.
Handläggningstiden för att de säsongsanställda ska få fri sjukvård i Sverige,
precis som alla andra som jobbar i Sverige, kan i vissa fall överstig 1 år.
Försäkringskassan har anställt mer personal för att komma tillrätta med
problemet. Verksamhetsansvarige återkommer i frågan och ska försök jobba
tillsammans med LRF Trädgård i frågan då deras medlemmar har samma
problem.
Verksamhetsplan 2019
Den 13 november hade Verksamhetsansvarige samt ordförande och vise
ordförande ett telefonmöte för att klargöra vad som ska göras inom LRF
Entreprenad. Under detta möte fastslogs att de viktigaste som ska göras
framöver är en mötesserie där LRF Entreprenad åker runt i Sverige och möter
entreprenadföretagen för att lyft möjligheter med Entreprenad samt
tillsammans med entreprenörerna kommer fram till vad som behöver förändras
för att det ska bli lättare att driva entreprenadföretag.
Även en benchmarking ska genomföras för att ta fram framgångsnycklar. Detta
kommer att göras genom att 7–10 företag inom varje intresseorganisation, som
anses vara framgångsrika både ledarskapsmässigt och ekonomiskt, kartläggs.
Dessa framgångsnycklar kommer sedan att kommuniceras ut till
medlemsföretagen
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SKATTEINFORMATION av Katarina Bartels
LRF bedriver sina skattefrågor genom LRF Konsult som har tre experter. De
skatteområden som LRF driver är inkomstskatt, socialavgifter samt moms.
Frågan gällande punktskatter drivs inte genom LRF Konsult. Punktskatter är
tex dieselskatten.
Katarina Bartels informerade även om LRF:s sex förenklingsförslag för
Sveriges största grupp av företagare samt 6 förenklingsförslag vid ägar- och
generationsskiften för småföretagare.
Dessutom passade Katarina Bartels på att informera om kravet på
personalliggare i byggbranschen. Det är upp till byggherren att se till att det
finns en personalliggare och att alla som jobbar på bygget finns med i
personalliggaren. Personalliggare ska finnas på arbetsplatsen om kostnaden för
projektet överstiger 4 prisbasbelopp dvs ca 180 tkr. Arbeten där
personalliggare ska användas är förutom byggnationer även dikning och
byggnation av skogsbilvägar.
Godstransporter
Efter att flera medlemmar inom LRF Entreprenads intresseorganisationer
undrat vad som gäller vid transport av andras varor med lantbrukstraktor och
släp fick vi följande information från Transportstyrelsen.
Om ett företaget utför godstransporter med traktor och vagn (släp) åt andra och
tar betalt för det behöver företaget ha ett så kallat trafiktillstånd för
yrkesmässig godstrafik. En förare som kör traktor och vagn (s.k. traktortåg) i
yrkesmässig trafik ska ha CE-behörighet. Ett yrkesförarkompetensbevis (YKB)
behövs dock inte. Om traktorn får köras i mer än 40 km/h behöver ni använda
färdskrivare om totalvikten på fordonet eller fordonskombinationen överstiger
3,5 ton. Regler om godsdeklarationer är inget vi kräver i våra föreskrifter
Verksamhetsansvarige ska ta reda på om detta även gäller vid transport av
jordbruksprodukter så som vete, majs osv.

