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Vad	  är	  Atea	  Register?	  
Med	  Atea	  Register	  får	  du	  kontroll	  på	  närvaroregistreringen	  i	  realtid,	  när	  som	  helst,	  var	  som	  helst	  ifrån.	  Ett	  
enhetligt	  system	  som	  används	  av	  alla	  intressenter,	  från	  byggherre	  till	  inhyrd	  entreprenör.	  Det	  en	  användare	  
behöver	  för	  att	  ansluta	  mot	  tjänsten	  är	  en	  mobil,	  surfplatta	  eller	  bärbar	  dator	  som	  har	  en	  webbläsare	  med	  
tillgång	  till	  internet.	  
	  
Systemet	  består	  av	  två	  delar,	  en	  elektronisk	  personalliggare	  och	  en	  närvaromodul.	  Som	  företag	  kan	  man	  
välja	  att	  använda	  sig	  av	  båda	  delarna	  i	  kombination	  eller	  var	  del	  stående	  för	  sig	  själv.	  

Elektronisk	  personalliggare	  
Från	  och	  med	  den	  1	  januari	  2016	  ska	  det	  finnas	  elektroniska	  personalliggare	  på	  många	  byggarbetsplatser	  där	  
byggverksamhet	  bedrivs.	  Personalliggare	  är	  en	  förteckning	  över	  vilka	  som	  är	  verksamma	  på	  
byggarbetsplatsen,	  när	  de	  har	  börjat	  och	  slutat	  varje	  arbetspass.	  
Atea	  Register	  innehåller	  allt	  du	  behöver	  för	  att	  uppfylla	  Skatteverkets	  nya	  lagkrav.	  

Dessa	  arbetsplatser	  benämns	  i	  systemet	  som	  Byggarbetsplatser.	  

Närvaromodul	  
Denna	  del	  av	  Atea	  Register	  används	  för	  att	  som	  arbetsgivare	  få	  kontroll	  på	  hur	  många	  personer	  som	  vid	  ett	  
specifikt	  tillfälle	  befinner	  sig	  inom	  en	  arbetsplats	  uppsatta	  område.	  Denna	  information	  används	  främst	  för	  
personalens	  egen	  säkerhet	  vid	  exempelvis	  en	  olycka,	  brand	  eller	  liknande.	  

Dessa	  arbetsplatser	  benämns	  i	  systemet	  som	  Närvaroarbetsplatser.	  

Manualens	  syfte	  
Denna	  manual	  syftar	  till	  att	  hjälpa	  dig	  som	  entreprenör	  att	  registrera	  ert	  bolag	  och	  komma	  igång	  med	  
tjänsten	  Atea	  Register.	  Informationen	  är	  riktad	  till	  dig	  som	  firmatecknare	  eller	  en	  anställd	  person	  som	  
delegerats	  rätten	  att	  ingå	  avtal/registreringar	  som	  hanterar	  företagets	  personals	  personuppgifter.	  

För	  att	  påbörja	  registreringen	  av	  ert	  bolag,	  klickar	  ni	  på	  följande	  länk	  
https://register.ateaapps.se/ContractorApplication/ContractorApplicationStep1	  

För	  eventuella	  frågeställningar	  kring	  registreringen	  eller	  rörande	  övrig	  information.	  Vänligen	  börja	  med	  att	  
titta	  i	  den	  FAQ	  som	  finns	  framtagen	  och	  som	  du	  hittar	  via	  länken	  https://register.ateaapps.se/Home/Faq.	  

Om	  dina	  frågor	  fortfarande	  inte	  är	  besvarade	  efter	  att	  ha	  läst	  igenom	  FAQ:n,	  kontakta	  Ateas	  Support	  via	  
supportformuläret	  som	  återfinns	  på	  följande	  länk	  https://register.ateaapps.se/Support	  så	  hjälper	  vi	  er.	  
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Varför	  måste	  jag	  registrera	  bolaget	  i	  Atea	  Register?	  
Registreringsprocessen	  till	  Atea	  Register	  är	  den	  samma	  oavsett	  vilken	  del	  av	  systemet	  (personalliggare	  eller	  
närvaromodulen)	  som	  ens	  företag	  har	  tänkt	  använda.	  

För	  att	  registrera	  sig	  kräver	  Atea	  att	  alla	  företag	  måste	  uppge	  korrekta	  organisationsuppgifter.	  Detta	  är	  bland	  
annat	  för	  att	  säkerställa	  att	  lagen	  om	  elektronisk	  personalliggare	  på	  byggarbetsplatser	  kan	  efterlevas.	  
Det	  är	  entreprenören	  och	  byggherren	  som	  ansvarar	  för	  att	  deras	  respektive	  personal	  registrerar	  närvaro	  i	  
personalliggaren	  och	  att	  organisationens	  uppgifter	  inklusive	  personalens	  personuppgifter	  är	  korrekta.	  

Hur	  registrerar	  jag	  mitt	  bolag?	  
Genom	  att	  gå	  igenom	  det	  steg	  för	  steg	  registreringsformulär	  som	  återfinns	  på	  länken	  
https://register.ateaapps.se/ContractorApplication/ContractorApplicationStep1	  

Eller	  surfa	  till	  https://register.ateaapps.se	  och	  klicka	  på	  knappen	  ”Registrera	  ditt	  företag”	  
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Steg	  1	  –	  Registrera	  företag	  
Under	  detta	  steg	  definierar	  ni	  organisationsuppgifter	  för	  det	  bolag	  som	  ni	  vill	  registrera.	  Fyll	  i	  fältet	  
Företagsnamn	  och	  välj	  vilken	  identitetstyp	  som	  passar	  in	  på	  ert	  bolag	  för	  att	  sen	  fylla	  i	  det	  korrekta	  
identitetsnumret.

	  

Steg	  2	  –	  Registrera	  kontaktperson	  
I	  detta	  steg	  registrerar	  ni	  en	  huvudkontaktperson	  som	  är	  den	  person	  som	  i	  första	  hand	  kommer	  att	  
kontaktas	  vid	  eventuella	  frågeställningar	  om	  exempelvis	  personalfrågor,	  kontrollbesök	  eller	  informeras	  om	  
nya	  releaser.	  
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Steg	  3	  –	  Registrera	  administratör	  
Under	  detta	  steg	  väljer	  ni	  att	  lägga	  till	  den	  person	  som	  initialt	  kommer	  att	  administrera	  er	  organisation	  i	  Atea	  
Register.	  Denna	  person	  kommer	  att	  kunna	  logga	  in,	  registrera	  närvaro	  på	  arbetsplatser,	  skapa	  upp	  
användare	  till	  er	  personal	  och	  bjuda	  in	  ytterligare	  administratörer	  till	  organisationen.	  
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Steg	  4	  –	  Verifiering	  och	  Villkor	  
För	  att	  få	  tillgång	  till	  Atea	  Register	  måste	  ni	  som	  organisation	  acceptera	  tjänstens	  allmänna	  villkor.	  Klicka	  på	  
länken	  ”villkoren	  för	  registrering”	  för	  att	  läsa	  igenom	  dessa.	  Då	  ni	  läst	  igenom	  och	  accepterat	  villkoren	  (detta	  
görs	  genom	  att	  checka	  i	  checkboxen	  ”Jag	  accepterar	  villkoren	  för	  registreringen”)	  klickar	  ni	  på	  knappen	  
”KLAR”.	  
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Tack	  för	  din	  anmälan!	  
Atea	  kommer	  nu	  att	  behandla	  din	  ansökan	  och	  registrering.	  Vi	  återkommer	  per	  e-‐post	  med	  information	  till	  
de	  angivna	  personerna	  som	  fort	  som	  möjligt.	  Denna	  verifieringsprocess	  sker	  manuellt	  och	  kan	  därför	  ta	  upp	  
till	  två	  arbetsdagar.	  

När	  registreringsprocessen	  är	  klar	  kan	  de	  angivna	  administratörerna	  aktivera	  sitt	  konto	  och	  logga	  in	  för	  att	  
hantera	  er	  organisations	  närvaro	  och	  arbetsplatser.	  

	  

Vad	  händer	  sen?	  
När	  ni	  som	  bolag	  blivit	  tilldelade	  access	  till	  Atea	  Register	  kan	  ni	  börja	  skapa	  användare	  till	  er	  personal.	  För	  
mer	  information	  kring	  funktioner	  i	  systemet,	  se	  separat	  snabbguide	  på	  länken	  
https://register.ateaapps.se/Content/PDF/SnabbguideEntrepenorSV.pdf	  

	  

	  


