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Stora Enso Skog har granskat strukturen för sin 
entreprenörsupphandling 
 
I mitten av januari hävdade Stoppa Fusket att en av  Stora Enso Skogs 
underentreprenörer inte skulle ha betalat sina anst ällda avtalsenliga löner. Stora 
Enso Skogs skogsbrukschef Daniel Forsberg utlovade att en granskning skulle 
genomföras av hur bristerna kunnat uppkomma och vad  som bör göras för att 
förhindra att det upprepas. Nu är den interna utred ningen klar och ett antal 
åtgärder har genomförts, eller kommer att genomföra s.  
 
Utöver de åtgärder vi redan har genomfört, kommer vi fortsättningsvis att arbeta efter 
nedanstående punkter:  
 
1. De som arbetar med skogsvård inom vårt verksamhetsområde ska vara direktanställda av de 

entreprenörer som vi har avtal med. Om det visar sig att vi under en övergångsperiod inte kan 
klara detta ska vi, via revisorer, granska de företag som anlitar underentreprenörer. 

 
2. Alla entreprenörer vi anlitar för skogsvårdsarbete ska ha fast driftsställe i Sverige. De 

hanteras då av svenska myndigheter och problematiken med olika länders olika regelverk 
försvinner således. Om det visar sig att vi under en övergångsperiod inte kan klara detta ska 
vi, via revisorer, granska de företag som har fast driftsställe utanför Sverige. 

 
3. Anställningskontrakt ska alltid visas vid upphandling, och lönespecifikationer skall uppvisas 

vid förfrågan. På lönespecifikationen ska arbetade timmar alltid redovisas, vilket innebär att en 
tillförlitlig tidredovisning måste finnas och ska kunna uppvisas på begäran. Det ska också 
framgå på lönespecifikationen vad minimilönen är. 

 
Stora Enso Skog vill även uppmuntra myndigheterna att bättre samverka över gränserna, så att 
ett ännu friare utbyte av företag kan ske mellan länder, utan att enskilda individers arbets- och 
löneförhållanden riskeras. Det är bra för Sverige och de länder vi samverkar med. Vi vill också 
uppmuntra FORA att underlätta granskningen av de obligatoriska försäkringarna. Idag är det bara 
facket som har möjlighet att granska, vi får inte tillgång till någon information kring försäkringarna.  
 
- När dessa nya krav läggs till vårt befintliga kravställande, upplever vi att vi gör vad som rimligen 
kan förväntas av oss, säger Daniel Forsberg, Skogsbrukschef vid Stora Enso Skog. Det kommer 
troligen inte att lösa alla problem för all framtid, utan vi kommer att behöva bevaka tillförlitligheten 
i systemen.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Daniel Forsberg, Skogsbrukschef, Stora Enso Skog, tel 01046-77 282 
 
 
Stora Enso Skog AB är en del av Stora Enso-koncernen och har till uppgift att förse Stora Ensos svenska massa- och 
pappersbruk samt sågverk med den virkesråvara och det biobränsle de behöver för sin produktion. Stora Enso Skog 
bedriver uthålligt skogsbruk på uppdrag av små och stora skogsägare, samt anskaffar och transporterar virkesråvara till 
sina kunder. www.storaenso.com/skog 


