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Kort från delegationsmötet, LRF Entreprenad

Närvarande; Lennart Nilsson, LRF
Bernt Hermansson, Skogsentreprenörerna
Ingemar Thulin, Farmartjänst
Per Dellrud, Sveriges Maskinstationer
Mikael Bäckström, LRF
Lena Philipsson, Maskinringarna
Adjungerande;
Per Hellqvist, Maskinringarna
Anna Furness, Skogsentreprenörerna,
Roger Paulsson Sveriges Maskinstationer,
Henrik Sporrong Esbjörnsson, Farmartjänst,
Rebecca Källström, LRF

Mötet fastställde verksamhetsplanen och årshjulet för 2018. Delegationen
diskuterade om ett branschråd ska kopplas till LRF Entreprenad, man valde att
avvakta med beslut till hösten.
Information om att rekryteringsprocessen till verksamhetsansvarig för LRF
Entreprenad pågår.
Representation på Borgeby
LRF Entreprenad kommer synas med flyer i LRF Skånes monter på Borgeby 26-27
juni. De som representerar intresseorganisationerna på plats får gärna gå förbi
montern!
Leveransvillkor maskiner
Anders Drottja, krisberedskaps- och arbetsmiljöansvarig på LRF, beskriver avtalet
LRF har avseende leveransvillkor och reklamationsråd för maskiner. I rådet sitter tre
ledamöter från LRF och tre från maskinleveranssidan, en utredare/handläggare och
en domare. Nuvarande avtal, ”Leveransavtal Lantbruk -16”, började gälla 1 januari
2016. För skogsmaskiner används oftast ”Maskin – 03”.
Kostanden att lyfta ett ärende i rådet är 4000 kr + moms för en LRF medlem. De
flesta ärenden hanteras dock utan att de behöver gå ända upp i rådet. Handläggaren
hjälper många företagare på ett tidigare stadium, vilket är kostnadsfritt för LRF
medlemmar. Ett råd till företagaren/kunden är att skriva ned allt som händer och göra
skriftlig reklamation till säljaren, så att det finns bevis att lyfta i rådet.
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LRFs digitaliseringsstrategi
Christian Nordenskiöld, analytiker på LRF, beskriver arbetet att ta fram en
digitaliseringsstrategi som ska främja LRFs medlemsnära arbete med digitalisering.
Han beskriver den digitaliserade gården, där: skapa, kommunicera, aggregera,
analysera och agera är de olika stegen.

Företagaren behöver ett affärsstrategiskt perspektiv på digitaliseringen. Värdekedjor
tenderar att brytas upp och bli kortare. När varuproducerande företag även börjar
med tjänster byter de plats i värdekedjan. Kontakten med kunden är det viktiga.
Den position LRF söker är att kunna ”navigera i en föränderlig digital tidsålder så
digitaliseringen blir svenskt lantbruks konkurrensfördel”.
LRF har beslutat om fyra fokusområden:
1. Stärka lantbrukets position,
2. Infrastruktur,
3. Ägandeskap o nyttjande av lantbruksdata,
4. Främja framtidens digitala lösningar.
LRF ser behov av att tydligare jobba med immaterialrättsliga frågor kopplat till
digitalisering samt en funktion som koordinerar allt vi gör inom digitalisering för att
skapa största möjliga nytta för den enskilde lantbrukaren.
Arbete vid väg, erfarenhetsutbyte
Skogsentreprenörerna (SE) initierar en diskussion om hur deras medlemsföretag ska
förhålla sig när de arbetar vid allmän väg. Det är Trafikverkets regler kring arbete ”på”
och ”vid” väg som gäller. Men viktigt att företagarna har kunskap och vet vad som
gäller. Farmartjänst arrangerar utbildningar kring detta, vilka kanske kan fungera som
inspiration och spridas via LRF Entreprenad, något som ska undersökas.
GDPR uppdatering – laget runt
Utifrån förra mötets information från LRFs jurist, Carl von der Esch, om
dataskyddsförordnigen (GDPR) samt den diskussion som då följde, uppdaterar
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organisationerna varandra på hur de jobbat med frågan sedan dess. Lagstiftningen
trädde i kraft 25 maj och ersätter PUL, personuppgiftslagen.
Brott mot lantbrukare
Anders Johannesson, LRFs expert på företagarvillkor berättar om den Landjaundersökning om brott mot lantbrukare som LRF genomfört våren 2018. Det är en
uppföljning från 2012.
Fyra av tio lantbrukare har själva blivit utsatta för brott de senaste två åren.
Vanligaste brotten är bluffakturor/bedrägerier, stöld av drivmedel/diesel samt stöld av
maskiner/redskap. Mest pengar ligger i bluffakturor. Även stöld av växtskyddsmedel
”omsätter” mycket. Enbart hälften av de brottsutsatta har anmält till polisen. En av
fem har fått ersättning från försäkringsbolag. Ny lag kring bevakningskameror som
underlättar kamerabevakning av gårdar och skogsmaskiner.
LRF har drivit debatten om såväl brott som hat och hot mot lantbrukare i media och
vid träffar med bl.a. Justitieministern Morgan Johannsson.
Övriga punkter:
Arbete vid bränder
Beskrivning och information hur respektive intresseorganisations medlemmar
drabbas av den svåra torkan, med såväl skördebortfall som skogsmaskiner som står
stilla pga. brandrisken. Även en redogörelse för hur medlemmar bidrar till
Räddningstjänstens arbete för att släcka bränder.
Ekonomiska föreningar i offentlig upphandling
Maskinringarna (MR) i Örebro lyfter ett fall då en ekonomisk förening missgynnats i
offentlig upphandling. I upphandlingen krävde kommunen minst 5 poäng på Business
Check i Sverige ABs skala, där ekon. förening inte finns med, för att de skulle
godkännas som leverantör. Erfarenhetsutbyte sker runt bordet och LRF ska fördjupa
sig i frågan för att se om det krävs en förändring.

