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Senaste nytt alltid på www.byggnadsarbetaren.se

I kölvattnet av svartjobbsskandalen på Nya Karolinska håller nu en jättehärva på att nystas upp.
Byggnadsarbetaren kan avslöja att ett fyrtiotal svenska byggföretag betalat fakturor till det
falska bemanningsföretaget DMM Entreprenad, som tvättat pengar i ”närmast industriell omfattning”.
Vi har kartlagt företagen som misstänks ha tvättat över 19 miljoner kronor.

43 BYGGFÖRETAG
ANVÄNDE BLUFFBOLAG
A
AVS LÖJ

R

KARTLÄGGNING: STORBROTTSLINGAR, FUSKBYGGARE OCH NÄTVERK FRÅN ÖST
– DET ÄR DEN STÖRSTA p
 en-

ningtvättshärva jag stött på, säger
kammaråklagare Jerker Asplund
vid Ekobrottsmyndigheten.
I somras prövades delar av
denna härva i Södertörns tingsrätt.
Resultatet: Åtta företrädare för sex
byggföretag dömdes till fängelse
i mellan tre år och åtta månader
för grovt skattebrott och grovt
bokföringsbrott. Samtidigt dömdes huvudmannen bakom DMM
Entreprenad till fyra års fängelse.
Enligt rätten är det bevisat att
”DMM inte haft någon verklig
verksamhet”. I stället har DMM
tvättat pengar så att företag som
haft vita inkomster kunnat betala
svarta löner och undgå skatt.
Totalt har DMM tvättat drygt
66 miljoner kronor från 2014–
2016. De företag vars företrädare
dömdes har stått för 38 miljoner
kronor av detta. Men på Ekobrottsmyndighetens lista över
vilka som betalat in pengar till
DMM finns ytterligare 43 byggföretag som betalat sammanlagt
19 497 649 kronor för personaltjänster som enligt tingsrätten
inte existerat.
BYGGNADSARBETAREN har

kartlagt dessa 43 byggföretag och
hittat dömda storbrottslingar,
fuskbyggare och invecklade ägarstrukturer.
Här finns företag som arbetat
på stora offentliga byggen, som
Brandskyddskompaniet SBG
som betalat 3,5 miljoner kronor
till DMM. Bolaget har utfört
brandisolering på Alby Skola i
Sundbyberg där NCC varit huvudentreprenör, samt fogat utvändig

PENNINGFLÖDET – SÅ UNDVEK FÖRETAGEN SKATT PÅ 66 MILJ

n Företagen betalade det falska
bemanningsföretaget.

n DMM Entreprenad, det
falska bemanningsföretaget.

n För att undvika upptäckt och
ha en bokföring som såg laglig
ut betalade de skattefuskande
företagen bluffakturor till DMM
som sedan – mot en avgift
på 12 procent – hämtade ut
samma pengar från bankomater och lämnade tillbaka
i kontanter. Totalt plockades
51 miljoner kronor ut från

fasad när NCC byggt bostäder
i samma område.
Om Brandskyddskompaniet
SBG hade hyrt in personal borde
det ha anmält DMM Entreprenad
till Byggnads lista över underentreprenörer, vilket inte har skett.
När Byggnadsarbetaren frågar
vilka tjänster DMM tillhandahöll
svarar vd:n för Brandskyddskompaniet i ett mejl: ”Brandskyddsjobb och fogjobb.”
En stor del av bolagen är så
kallade rotföretag, vars huvudsakliga verksamhet är renoveringar
och tillbyggnader hos privatkunder. Flera av dem är väletablerade.
Vd:n för ett medelstort bolag med

n Inbetalningar till mottagarkonton
som tillhörde
utnyttjade
identiteter.

n Miljoner togs
ut i bankomater.

bankomater. Kontona tillhörde
personer från Östeuropa vars
identiteter utnyttjats.
DMM ”ägdes” av en hemlös
lettisk man.
n I polisförhör beskriver en
företagare som nu dömts till
fängelse för skattebrott hur
upplägget fungerade.
– X sa att han kunde hjälpa

gott rykte, nominerat till ”Årets
byggföretag 2017” på Hantverkargalan, slänger på luren när
Byggnadsarbetaren ringer. När vi
mejlar honom förundersökningens uppgifter om att hans företag
betalat drygt 700 000 kronor till
DMM får vi inget svar.
ÄGAREN TILL Södra Puts AB

har ingått i en omskriven liga av
ekobrottslingar i Finland. 2009
dömdes han till fängelse i 4,5 år
för penningtvätt. Efter straffet
återupptog han byggverksamheten i Sverige. 2015 hade hans bolag en omsättning på tre miljoner
men i september 2017 beslutade

Slutresultat:
svarta löner

till med fakturor. Han kunde
ställa ut fakturor, till exempel
en faktura på hyrd personal,
men det gällde inte riktig personal från DMM.
– Jag skulle ha egen personal. X sa att alla gör så. Jag
skulle få pengar kontant, men
han skulle behålla en viss
procent.

tingsrätten att försätta företaget
i konkurs.
Ett av företagen på vår lista,
Elitarm Consulting Limited UK
Filial, dömdes i våras av tingsrätten att betala 969 000 kronor till
en kund i Stockholmsstadsdelen
Älvsjö vars villa drabbades av en
lång rad byggfel
under renoveringen.
Medan rättsNÄSTA SIDA
processen pågick
la Elitarms
svenska avdelning
ned verksamheten. Samtidigt
öppnade ägaren

Utnyttjar
målvakter
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”Jag kommer nog
aldrig att få de
här pengarna”
ett nytt byggföretag i Stockholm.
Skadeståndsärendet ligger nu hos
Kronofogden, där bolaget har över
en miljon kronor i skulder.
– Jag kommer nog aldrig att få
de här pengarna, säger villakunden.

någon som under tvång eller mot
ersättning tar på sig det juridiska
ansvaret.

Är drönarna framtiden
på bygget?

JA, absolut:
54 %

Nästa fråga: Vilket verktyg kan du inte vara utan?
RÖSTA PÅ WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE

ARBETSLÖSHETEN I AUGUSTI
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n Arbetslösa medlemmar i Byggnads och Målarnas a-kassa.

Utan traktamente trots campingliv
n Bemanningsföretaget i Lund
borde ha betalat traktamente till
en plåtslagare som hyrdes ut till
ett kundföretag på annan ort. Det
menar Byggnads som nu stämmer
företaget i Arbetsdomstolen.
Under drygt fyra månader var
plåtslagaren, som är medlem
i Byggnads, uthyrd från bemanningsföretaget i Lund till ett kundföretag i Kvidinge. Från bemanningsföretaget till kunden var avståndet 61 kilometer, och från
plåtslagarens hem i Västra Götaland 316 kilometer.
Därmed var plåtslagaren berättigad till traktamente, som
enligt både bemanningsavtalet och Skatteverket ska utgå om
sträckan mellan arbetsgivaren eller hemmet och platsen där
arbetet ska utföras överstiger 50 kilometer.
Något traktamente fick inte plåtslagaren, som bland annat betalade 220 kronor per natt för att hyra en campingstuga så länge
uppdraget pågick. Efter att både lokala och centrala förhandlingar avslutats i oenighet stämmer nu Byggnads bemanningsföretaget i Arbetsdomstolen. Totalt kräver facket 156 974 kronor.

COLOURBOX

jobbar med svart arbetskraft vill
inte ha insyn i sina affärer. 70
procent av de granskade bolagen
saknar kollektivavtal och ingen
ATT BOLAGEN går i konkurs och
vet hur mycket deras arbetare
att företrädarna lämnar landet är
tjänar.
ett mönster som återkommer. Den
De 43 byggföretag vi granskat
största bolagskategorin bland de
har alla betalat stora summor till
företag vi granskat är småföretag
DMM Entreprenad, som enligt
med utländska företingsrätten ”inte
trädare, ofta startade
haft någon annan
genom bolagsmäklare
verksamhet än att
vilket försvårar arbetet
slussa pengar genom
med att spåra de verkliga
företaget”.
ägarna. Många av föreKommer polisen
trädarna har ett stort
att knacka på dörren
antal bolagsengagemang
eller kan företräoch företagen genomför
darna fortsätta sin
Kammaråklagare
täta ägarbyten.
verksamhet? Jerker
Jerker Asplund.
– Att ett bolag ofta
Asplund är förtegen.
byter firmatecknare kan
– Åklagare och
rent allmänt vara en indikation på
polis på Ekobrottsmyndigheten
att den som driver verksamheten
ska i princip inleda förundersökinte vill fronta den, säger Jerker
ning om vi har information som
Asplund.
ger oss anledning att tro att brott
Många företrädare är dömda
har förövats, men jag vill inte
för småbrott som mindre
gå närmare in på kommande
verktygsstölder eller snatteri av
åtgärder.
smågodis. Brottsligheten tecknar
IVAR ANDERSEN
en bild av målvakter – alltså
NINA CHRISTENSEN

NEJ, det tror
jag inte: 46 %

KÄLLA: ARBETSFÖRMEDLINGEN

Fortsättning från föregående
sida:

NÄTFRÅGAN

R

nu även mot radon
- den enda patron som behövs
när man tänker kvalitet, ekonomi,
dokumentation och miljö.

Du hittar
-produkterna i Bygg-,
Järn-, Färg-, och Rörfackhandeln.
Se återförsäljarlista på www.tec7.se
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info@instruktorerna.se
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www.instruktorerna.se

Tlf 031-135490
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