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BYGG
KOMMUNISTEN
Byggkommunisten utges av bygg-
nadsarbetare som är medlemmar i 
Sveriges Kommunistiska Parti, där 
vi vill ge vår syn på vad som händer 
utifrån vår ideologi. Vi vänder oss 
främst till yrkeskamrater och folk som 
är verksamma inom byggsektorn.
Byggkommunisten tar ställning i den 
klasskonflikt som råder mellan de 
som äger produktionsmedel och de 
som lever av att sälja sin arbetskraft, 
vi står på det arbetande folkets sida.
Sveriges Kommunistiska Parti har 
sina rötter i -och är en del av den 
svenska arbetarrörelsen. Partiet bil-
dades 1917 i kamp för fred och so-
ciala framsteg, och för att förändra 
samhället i socialistisk riktning.
Sveriges Kommunistiska Parti har 
inga från arbetarklassen skilda in-
tressen utan kämpar för att försvara 
de landvinningar som gjorts, men 
också för att utöka de genom kamp 
vunna rättigheterna, partiet försvarar 
arbetarklassens långsiktiga och kort-
siktiga intressen.
Tycker du som vi är det naturligt att 
du organiserar dig i Sveriges Kom-
munistiska Parti, men partiet är ingen 
fackförening utan ett politiskt parti 
med politiska mål och visioner.
Vi ser det som naturligt att alla arbe-
tande oavsett politisk uppfattning or-
ganiserar sig fackligt för att tillvarata 
sina ekonomiska och arbetsrättsliga 
intressen. 
Vi hoppas du får både nytta och nöje 
av vår broschyr.

Redaktionen

Den 17 maj samlades Byggnads för-
bundsfullmäktige, som är Byggnads 
högsta beslutande organ mellan kon-
gresserna, till möte. 54 valda ombud 
från hela landet träffades då för att 
bland mycket annat – som medlems-
avgifter, konfliktersättning med mera – 
diskutera det nya byggavtalet.

Avtalssekreterare Torbjörn Hagelin re-
dogjorde för det nya byggavtalet som 
är treårigt med sista året som uppsäg-
ningsbart. Hagelin förklarade sig nöjd 
med avtalet, man kan ju fråga sig vad 
han annars skulle kunna säga eftersom 
han ytterst är ansvarig för avtalet.

I samband med diskussionen om avta-
let begärde Lars Lundberg, Byggnads 
Gävle-Dala, ordet.

– Jag anser att avtalet är mycket ma-
gert. Jag har naturligtvis inga synpunk-
ter på det faktum att man förbättrat vill-
koren för havande byggnadsarbetare, 
men särskilt dyrt kan det inte vara för ett 
förbund som knappt har några kvinnliga 
medlemmar.

Lars Lundberg fortsatte:

– För mig är det en fullständig gåta att 
Industriavtalet inte debatteras och dis-
kuteras mer.

Själva grunden för Industriavtalet byg-
ger på ett feltänkande och lägger sig 

Skrota 
industriavtalet!
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som en våt filt över Byggnads avtalsförhandlingar. Industriavtalet hotar att förvand-
la avtalsrådet till en minivariant av Europaparlamentet. Du är demokratiskt vald och 
får tycka och tänka vad du vill, men det är ingen som bryr sig om vad du tycker och 
tänker. Han sa också att Industriavtalet består av två mycket lättförståeliga delar. 
Det stipulerar först och främst att avtalet ska främja familjen Wallenbergs vapenaf-
färer med Saudiarabien, och därefter att dess andra del hävdar att avtalet är norm-
givande för övriga LO-förbund.

– Skulle man översätta Industriavtalet till Byggnads §3. (löneparagrafen) skulle det 
därför då stå att byggavtalets främsta uppgift är att främja Skanskas expansion i 
Saudiarabien.

– Om nu IF Metall nödvändigtvis vill och trivs med att sitta i Wallenbergs knä så är 
det deras ensak, men vi ska inte vara med och trängas om utrymmet i Wallenbergs 
knä.

Det har framförts önskemål om att Industriavtalet skall reformeras och därför ställ-
de Lars Lundberg frågan:

– Går det att överhuvudtaget reformera något som är i grunden felaktigt och för-
kastligt?

Efter detta anförande möttes Lars Lundberg av förbundsfullmäktiges ovationer och 
man förklarade att Industriavtalet ska ersättas av något annat och bättre. Avtalet 
fungerar inte. En utredning ska komma med förslag till riktlinjer för kommande lö-
nebildning.

Efter mötet förklarade sig Lars Lundberg nöjd med beslutet.

– Man måste ju börja någonstans och nu vet landets byggnadsarbetare att kom-
munisterna är att lita på.

Byggnads förbundsfullmäktige 2017
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Inför Byggnads kongress

Byggnads kongress måste förberedas redan nu.
I månadsskiftet maj/juni 2018 kommer landets byggnadsarbetare att återigen sam-
las till kongress. Kongressen kommer att genomföras i Göteborg Kongressens 
uppgift blir då liksom tidigare att värdera den gångna kongressperioden samt att 
staka ut verksamheten de kommande 4 åren.
Kongressen är det tillfälle då förbundets alla medlemmar ges en möjlighet att kom-
ma med synpunkter och krav på förbundets verksamhet.
Motioner till kongressen måste därför redan senast efter semestern skrivas.
Förbundsstyrelsen kommer den 31/12 2017 att stänga motionslådan. Det inne-
bär att eventuella motioner först måste behandlas på respektive medlemskretsars 
medlemsmöten därefter skall de behandlas av respektive regionfullmäktige innan 
de skickas in till förbundet.
För att få reda på de exakta tiderna rekommenderas att medlemmarna håller utkik 
på de lokala hemsidorna som finns för varje region, där finns de aktuella tiderna 
angivna.
Skulle någon medlem som har synpunkter på verksamheten tycka att det är be-
svärligt att skriva en motion så går det bra att muntligen på ett kretsmöte framföra 
sina synpunkter och i samband med det be ansvarig ombudsman som alltid bevis-
tar kretsmötet om hjälp med själva skrivningen. Då kommer ombudsmannen att se 
till att så sker. 
Skulle kretsmötet anse att förslaget till motion är bra då tillstyrker man motionen 
i annat fall avslås den. Oavsett detta så kan alltid motionären kräva att motionen 
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skall lämnas in till kongressen för behandling, då som enskild. Man skall emellertid 
komma ihåg att en enskild motion alltid av kongressen behandlas som en ”sva-
gare” motion.
Finns det då anledning för byggnadsarbetarna att skriva motioner till kongressen. 
Svaret är att det finns massor av skäl till det. Sakernas tillstånd är sådana att det 
finns mängder med viktiga krav som måste framföras, ju fler vi blir som gör det 
desto bättre.
Här nedan följer några förslag som vi kommunister vill understryka som extra vik-
tiga.
1. Kortare arbetstid - 6 timmars arbetsdag. 
Det är nu mer än 40 år sedan vi fick en generell arbetstidsförkortning. Under dessa 
40 år har produktiviteten ökat lavinartat. Det är hög tid för byggnadsarbetarna att 
ta igen lite av det.
2. 6 veckors semester. 
Det är endast de LO medlemmar med de rent fysiskt hårda arbetena som fortfa-
rande endast har rätt till 5 veckors betald semester. Alla andra och inte minst tjäns-
temännen har minst 6 veckors semester. Det är dags för oss med utslitna kroppar 
att kräva vår rätt till rekreation och de minsta man kan begära är att även vi skall ha 
rätt till 6 veckors betald semester.
3. Pension vid 60 års ålder.
Får sossarna och borgarna som de vill är det väl bara en tidsfråga innan de kräver 
att vi skall arbetat tills vi blir 75 år. Förmodligen har man då tänkt sig att det sista 
vi skall göra på jobbet är att spika ihop en plyfalåda som vi kan ramla ihop i för att 
sedan bli skjutsad till krematoriet. 
För att få ett stopp på detta vansinne måste vi påminna om Byggnads gamla krav 
om att byggnadsarbetarna skall ha rätt till pension vid 60 år samt vara garanterad 
en pension som det går att leva ett anständigt liv på.
4. Internationella kontakter.
Redan 1848 lärde Karl Marx oss att arbetarrörelsen är internationell och beroende 
av varandra. Det var därför Marx skrev ”Proletärer i alla länder förena Er” Dess-
värre är det så att världens fackföreningar är uppdelade i två stycken internationella 
federationer. Byggnads är medlem i ITUC. En federation som bygger på samarbete 
med regeringar och företag samt att man lever i illusionen om ett kapitalistiskt sam-
hälle med mänskligt ansikte.
Den andra och äldsta federationen World Federation of Trade Unions WFTU byg-
ger på klasskamp och socialism.
Att i dag kräva att Byggnads skall bli medlem i WFTU är kanske att gå lite väl långt, 
däremot måste Byggnads sluta att låtsas som att WFTU med sina 92 miljoner 
medlemmar inte finns. Ett aktuellt krav att ställa blir därför att Byggnads etablerar 
en vänskaplig kontakt med WFTU.
Detta var ett axplock av förslag till kongressmotioner, det finns naturligtvis mängder 
med ytterligare områden som behöver förbättras för att Byggnads skall bli ännu 
bättre.
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Byggnads Gävle-Dala betalar skadestånd
– slipper därmed att dras inför domstol

Byggnads Gävle-Dala var kallade till en domstolsförhandling den 29 och 30 maj i 
Söderhamn. Anledningen till stämningen var att Blom (Byggnads lokala ombuds-
mannaförening) stämt Byggnads Gävle-Dala för brott mot lagen om anställnings-
skydd, eftersom Byggnads Gävle-Dala enligt Blom avskedade två ombudsmän i 
Hälsingland utan saklig grund.

Lars Lundberg var kallad som vittne i domstolsförhandlingen. Lundberg var tidigare 
ombudsman för Byggnads i Gästrikland och även han har avskedats av styrelsen 
för Byggnads Gävle-Dala.

– Det faktum att en fackförening blir kallad till domstolsförhandling för brott mot LAS 
är en mycket unik och tragisk företeelse, säger Lars Lundberg.

Ledningen för Byggnads Gävle-Dala insåg efter avskedandena två saker: dels att 
man skulle bli fälld i domstolen, och dels att man skulle försätta hela den svenska 
fackföreningsrörelsen i en mycket skamlig och prekär situation. I det läget beslöt 
Byggnads Gävle-Dala att man för mycket stora belopp måste köpa sig ur denna 
situation, vilket man också gjorde dagen innan domstolsförhandlingen skulle börja.

Därför kunde fredagen den 26 maj ett avtal med de utsparkade ombudsmännen 
skrivas under. Genom att de accepterade avtalet drogs också stämningen inför 
domstolen tillbaka.

Den sista och ännu obesvarade frågan är hur länge byggnadsarbetarna i Gästrik-
land, Hälsingland och Dalarna ska stå ut med den ledning man nu har. Medlem-
marnas pengar måste kunna användas till annat än att betala böter för brott mot 
grundläggande fackliga rättigheter.

”Det faktum att en fackförening blir 
kallad till domstolsförhandling för 
brott mot LAS (lagen om anställnings-
skydd, red anmärk.) är en mycket 
unik och tragisk företeelse”, säger 
Lars Lundberg, tidigare ombudsman i 
Byggnads.
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Den svenska fackföreningsrörelsen har genom fackpampars och socialdemokra-
ters svek förvandlats från en organisation som företrätt den svenska arbetarklas-
sen till en stödtrupp till de svenska monopolkapitalisterna. Genom att konsekvent 
attackera medlemmarnas inflytande och att sälja ut deras intressen. I en situation 
som denna sticker Svenska Hamnarbetarförbundet ut. De är ett föredöme och en 
inspiration för arbetarklassen i Sverige och de visar vilka möjligheter som finns för 
arbetarna.

Just eftersom Svenska Hamnarbetarförbundet inte fogat sig drabbas det av bor-
garnas samlade vrede. I ledare och debattartiklar vill de svenska monopokapitalis-
terna, aktivt påhejade av sina politiska representanter (exempelvis Jan Björklund) 
försvåra arbetarnas organisering. Det svenska finanskapitalet vill gå så långt som 
att inskränka strejkrätten och detta uppdrag tar villigt den socialdemokratiska och 
miljöpartistiska regeringen på sig. Sveriges Kommunistiska Parti uttrycker därför 
sitt fulla stöd för hamnarbetarnas kamp! Det är en kamp inte bara för de egna in-
tressena utan också för hela den svenska arbetarklassen. Lyckas hamnarbetarna 
försvara strejkrätten är segern inte bara hamnarbetarnas, utan hela klassens!

I den aktuella konflikten med APM Terminals står Svenska Hamnarbetarna mot den 
samlade kraften hos världens största rederi, Maersk, och den svenska staten. Ge-
nom sitt medlemskap i arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar får APM Ter-
minals stöd av de flesta svenska kommuner som äger hamnar, såsom Stockholm 
och Göteborg. Sveriges Hamnars allt mer repressiva åtgärder mot hamnarbetarna 
är monopolens och statens samlade angrepp mot de svenska hamnarbetarna och 
den svenska arbetarklassen. Det är på mer än ett sätt passande att påpeka att 
staten och kapitalet sitter i samma båt.

Sveriges Kommunistiska Parti önskar hamnarbetarna all lycka och framgång i 
kampen. Det är en viktig kamp som måste vinnas inte bara för hamnarbetarna, 
utan för alla arbetare! Vi vill därför uppmana till solidaritet med Svenska Hamnar-
betarförbundet, ett föredöme för arbetarklassen i Sverige!

Antaget på Sveriges Kommunistiska Partis 37:e kongress, 
26-28 maj 2017, Stockholm

Stöduttalande till de kämpande hamnarbetarna



Byggkommunisten utkommer med fyra nr per år. 
Håll dig uppdaterad om kommunisternas 

verksamhet inom byggnads, kontakta 
redaktionen så ser vi till så att broschyren 

alltid finns på din arbetsplats. 
Mail:  byggkommunisten@skp.se  

Tel:  0706-675852

Läs Kommunisternas månadstidning på nätet
www.riktpunkt.nu eller ta en prenumeration!

Den som blir medlem i Sveriges Kommunistiska Parti har insett att det 
samhälle vi lever i måste göras om till ett bättre. Kort sagt, man vill själv 
vara med och forma framtiden genom en aktiv politisk insats. Den som 

organiserar sig har insett att vi ensamma inte kan göra mycket men        
tillsammans kan vi åstadkomma förändringar.

Tycker du liksom vi, att arbetslösheten är ett resursslöseri utan 
motstycke?  Att den ständiga fruktan för nedskärningar och ökad 

arbetslöshet måste få ett slut? Att skattepengar ska användas till att 
garantera trygghet för våra barn, gamla, sjuka och handikappade, istället 
för att betala de kriser som kapitalismen orsakar? Att ingen på grund av 

arbetslöshet eller sjukdom ska tvingas gå från hus och hem? 
Då är det hög tid att även du går med i SKP…

Kontakta vår particentral för mer information, eller för 
kontakt med närmaste lokalavdelning.

Sveriges Kommunistiska Parti
08-735 86 40     skp@skp.se    www.skp.se     

Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck


