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KOMMUNISTEN
Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare 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 bildades 1917 i kamp för fred och sociala framsteg, och för att förändra
samhället i socialistisk riktning.
Sveriges Kommunistiska Parti har
inga från arbetarklassen skilda intressen utan kämpar för att försvara
de landvinningar som gjorts, men
också för att utöka de genom kamp
vunna rättigheterna, partiet försvarar
arbetarklassens långsiktiga och kortsiktiga intressen.
Tycker du som vi är det naturligt att
du organiserar dig i Sveriges Kommunistiska Parti, men partiet är ingen
fackförening utan ett politiskt parti
med politiska mål och visioner.
Vi ser det som naturligt att alla arbetande oavsett politisk uppfattning organiserar sig fackligt för att tillvarata
sina ekonomiska och arbetsrättsliga
intressen.
Vi hoppas du får både nytta och nöje
av vår broschyr.
Redaktionen

Nu startar
avtalsrörelsen
1:a april nästa år skall vi ha ett nytt avtal
för byggbranschen vilket betyder att vi
nu i höst skall träffas och diskutera vilka krav vi som byggnadsarbetare skall
strida för, och helst vinna för nya förbättringar av nuvarande avtal. Hur det kommer att gå vet vi inte men däremot vet vi
mycket väl hur det brukar gå.
Det hela börjar med att Europeiska centralbanken meddelar den svenska Riksbanken hur stora löneökningar som de
svenska monopolkapitalisterna klarar av
utan att profiterna äventyras. Det brukar handla om ca 2 %. Sedan meddelar Riksbanken detta till LO och Svenskt
Näringsliv och därmed är det s.k. ”märket” satt. Detta sker naturligtvis under
största möjliga hemlighetsmakeri.
När detta är gjort sätter Svenskt Näringsliv och Sveriges Byggindustrier
igång en propagandakampanj i massmedia som går ut på att lura i oss arbetare att företagen i stort sett är konkursmässiga och kan överhuvudtaget inte
klara av några löneökningar alls för då
blir företagen ruinerade och vi drabbade
av massarbetslöshet. Detta är naturligtvis en lögnkampanj av stora mått då inte
minst Byggföretagen tjänar pengar som
gräs. Eller vad sägs om de senaste årsredovisningarna:
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Företag		

Profit			

Aktieutdelning

			

4 miljarder		

2,7 miljarder

			

9 miljarder		

1,3 miljarder

			

5 miljarder		

666 miljoner

			

905 miljoner		

615 miljoner

Då skall vi komma ihåg att aktieutdelningen består av pengar som blivit ”över”. Det
är pengar som inte på något sätt behövs för företagens skötsel och drift. Hur ett
företag med sådana enorma vinster skall kunna lura i oss arbetare att de inte har
pengar till några löneökningar borde rimligen vara en omöjlighet.
När väl avtalsrörelsen kommit igång med regelrätta förhandlingar brukar det vara
så att Metall och deras motpart Teknikföretagen blir först ut med ett nytt avtal och
av en händelse brukar de avtalen vara exakt vad Europeiska centralbanken och
Sveriges riksbank anser skäligt, därefter godkänner LO avtalet och därmed är det
s.k. ”märket” satt och då gäller det för övriga förbund att hålla sig inom det och det
brukar vara ca 2 %.
Handels och Kommunal kommer inledningsvis att bjäbba lite försiktigt med den s.k.
låglönepotten då dessa kvinnoförbund alltid hamnar lägst på löneskalan. Metall
och Teknikföretagen kommer då att gemensamt förklara att någon låglönepott inte
ryms inom det s.k. ”märket” och därmed faller kravet pladask till marken.
Så här brukar det som sagt gå till men det betyder inte att det måste gå till på det
här viset. Om vi byggnadsarbetare enar oss och tillbakavisar lögnpropagandan om
företagens ekonomiska ställning och låter IF Metall och Teknikföretagen att göra
upp bäst de vill då kommer vi att klara även nästa avtalsrörelse. LO får leka hur
mycket de vill med sitt s.k. ”märke”. Vi som är starka och stolta byggnadsarbetare
- när vi sätter ner foten är det bara för Skanska och de övriga att äntligen öppna
plånboken.

BYGG KOMMUNISTEN 3

Hur länge till orkar vi
försvara lönesystemet?

Skulle vår motpart Sveriges Byggindustrier göra en önskelista bestående av 10
punkter som man helst av allt vill avskaffa i vårt nuvarande löneavtal skulle avskaffandet av ackordslönerna komma bland de översta kraven.
Vi kommunister försvarar nuvarande lönesystem så mycket vi bara kan och det gör
vi därför att nuvarande system garanterar att alla i samma arbetslag har samma
lön samt, och det är det viktigaste, arbetslagen och Byggnads har total insyn och
möjlighet att påverka lönens storlek. Systemet gör att vi inte blir utlämnade till byggföretagens egna idéer och nycker.
Att systemet med ackorden står under ständiga attacker från arbetsköparna känner vi alla till, strandningarna av förhandlingarna är numera tyvärr inget ovanligt
med stupstockslöner som följd. Byggnadsarbetarna förlorar enorma pengar genom
detta. Farsoten började i Östergötland och har spritt sig till hela landet. PEAB verkar ha fått uppgiften att agera ”plog” för de övriga byggföretagen.
Största problemet och det absolut allvarligaste med nuvarande ackordssystem är
dock att den absolut största delen av våra medlemmar inte vill ha ackordsystemet; ca 75 procent av våra medlemmar vill hellre arbeta med tidlön trots betydligt
lägre förtjänst. De som avvisar ackorden hänvisar oftast till tre saker. Systemet är
krångligt, konfliktfyllt samt att prislistan är för dålig. Det här faktumet är naturligtvis
ingenting som undgått Sveriges Byggindustri och de har självklart sina planer som
ännu är hemliga för oss. Därför måste vi byggnadsarbetare förbereda oss noga
inför framtiden och redan nu inleda en diskussion om hur framtidens lönesystem
skall se ut. Nuvarande system kan vi inte räkna med att kunna behålla i all framtid.
Vi har bitter erfarenhet av hur det går om vi sänker garden och inbillar oss att allt
skall förbli vid det gamla. Vi kommer alla ihåg hur det gick med mätnings- och
granskningsavtalet där vi satt och sov och helt plötsligt slog Sveriges Byggindustrier till. Man toppade det hela med en anmälan till Europadomstolen där man
hävdade att Byggnads begick brott mot de mänskliga rättigheterna när man inte
respekterade den s.k. negativa föreningsrätten, d v s rätten att inte vara fackligt
organiserad då mätnings- och granskningsavgifterna gällde alla oavsett om man
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var med i Byggnads eller ej. Sveriges Byggindustriers militans, kombinerad med
Byggnads dåvarande lednings flathet, innebar att Sveriges Byggindustrier vann
en totalseger som kostade Byggnads ca 200 miljoner kronor samt att ca 100 lokalombudsmän fick sluta. Rent akut måste vi dock redan nu göra en förändring i
nuvarande lönesystem och det är avtalets § 3 pkt 3.3.1 (sidan 40 i avtalsboken)
Där står följande:
”Med resultatlön avses lönesystem med rörlig lönedel som består av olika typer av
resultat baserat på exempelvis ekonomiskt resultat, tid, kvalitet, resursförbrukning
och att följa tidplan.”
Det är skrivningen om ekonomiskt resultat som är huvudproblemet då det alltid är
det som arbetsköparna hänvisar till vid strandning av förhandlingar och stupstockslön som följd.
Vi kommunister menar att hela paragraf 3.3 angående resultatlön måste utgå och
skall inte ersättas. Hela skrivningen om resultatlönen är i grund och botten absurd
och utelämnar arbetslagen helt åt företagets räknenissar. Om en grävmaskin kostar 1000 kr eller 2000 kronor i timmen vad skall lagbasen göra åt det eller om en
regel kostar 8 eller 10 kronor löpmetern vad skall arbetslaget göra åt det. Viktigaste
frågan är dock hur arbetslaget skall kunna kontrollera det ekonomiska utfallet då
företagen alltid presenterar prognoser och något annat går ju rimligen inte att göra
innan bygget är klart.
Avtalsrörelsens viktigaste målsättning måste enligt Byggnads
kommunistiska medlemmar vara att avskaffa avtalet om resultatlön!

Är det räknenissarnas eller byggnadsarbetarnas prestation som ska mätas?
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Socialdemokraterna tappar masken:

Anklagar kommunist för illojalitet!
Lars Lundberg, facklig förtroendeman sedan snart 40 år tillbaka, anklagas av Byggnads Gävledala för illojalitet.
Det har kommit till redaktionens kännedom att Lars
Lundberg från Gävle med ett gediget fackligt register bakom sig blivit anklagad för illojalitet gentemot Byggnads. Hur kan det vara möjligt att en
f.d. avdelningsordförande , nuvarande ledamot av
förbundsfullmäktige samt 1:e suppleant i förbundsstyrelsen och ombudsman helt plötsligt börjar agera
mot Byggnads intressen? Vi ringer därför upp Lars
Lundberg för att få veta vad som hänt.

Lars Lundberg

Lars Lundberg:
Ca två veckor efter valet 2014 blev jag uppringd av Mikael Johansson, kassör och
personalchef i Byggnads Gävledala, han meddelade då per telefon att han och
Daniel Larsson, som då var avtalsansvarig i Gävledala och numera är förbundsombudsman, ville träffa mig för ett samtal. Jag svarade naturligtvis att det skulle gå
bra och vi bestämde att träffas på Byggnads Gävlekontor. Jag frågade vad saken
gällde och Mikael Johansson förklarade då kort att vi skulle gå skilda vägar. Jag
skulle alltså få sparken helt enkelt efter fem år som ombudsman i Gävle.
När vi sedan träffades förklarade Mikael Johansson och Daniel Larsson att det
återigen hade inkommit ett anonymt brev till Byggnads Gävledala där den anonyme skribenten påtalat att Lars Lundberg, ombudsman i Byggnads, dessutom var
kommunist och stod på riksdagslistan för Sveriges Kommunistiska Parti. Styrelsen
för Byggnads Gävledala hade diskuterat brevet och styrelsens majoritet (ombuden från Gästrikland reserverade sig) kom då fram till att är man ombudsman i
Byggnads skall man vara socialdemokrat och dessutom aktiv sådan och är man
inte socialdemokrat är man illojal gentemot fackföreningen och följden av det resonemanget blev att styrelsen beslutade att ge mig sparken med direkt verkan.
Man hade dessutom fräckheten att begära att jag skulle avsäga mig de fackliga
förtroendeuppdrag jag fått av senaste Byggkongressen, dvs. att jag skulle avsäga
mig mina uppdrag som ordinarie ledamot av Byggnads förbundsfullmäktige som är
Byggnads högsta beslutande organ mellan kongresserna samt mitt uppdrag som
1:e suppleant i förbundsstyrelsen. Något som jag bestämt avvisade då det inte
finns något sosseparti i världen som genom dekret kan upphäva Byggnads kongressbeslut. Än mer uppseendeväckande är att på Byggnads kongress i juni 2014
beslutades att Byggnads skall samarbeta med alla partier som delar Byggnads
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grundläggande värderingar, dvs. även Sveriges Kommunistiska Parti. Jag är alltså
av Byggnads Gävledala betraktad som illojal samtidigt som jag av Byggnads kongress är betraktad som en god medlem med hela förbundets odelade förtroende.
Förklara den ideologiska kullerbyttan den som kan om man inte är en ytterst reaktionär sosse från Dalarna.
Jag försökte dessutom förklara att det knappast kan vara någon nyhet för Gästriklands byggnadsarbetare att jag är och kommer att förbli kommunist då jag i stort
sett anslöt mig till kommunisterna samtidigt som jag blev medlem i Byggnads för
mer än 40 år sedan och dessutom varit ordförande för dåvarande avd 26 fram till
regionaliseringen med Dalarna och Hälsingland.
Redaktionen:
Hur upplevde Du att med en sådan facklig meritlista helt plötsligt bli anklagad för
illojalitet, det mest skamliga en arbetare kan anklagas för?
Lars Lundberg:
Min första reaktion var naturligtvis att nu har sossarna blivit tokiga och helt ogenerat visar vilket jävla pack de är.
Min andra reaktion var att jag blev fullständigt livrädd för framtiden. Jag hade ju
trots allt hunnit fylla 60 år och varit ombudsman de senaste 5 åren, frågan som jag
hela tiden ställde mig själv var om jag rent fysiskt skulle orka börja armera igen på
anläggningsjobb med broar och andra tyngre konstruktioner och till sist ställde jag
mig frågan om något företag ville anställa en f.d. ombudsman från Byggnads som
armerare.
Hur som helst, jag fick nytt jobb direkt, jag ringde upp mina gamla arbetskamrater
och jag var välkommen tillbaka och kroppen höll. Det som förvånade mig mest
var faktiskt det att kroppen höll. Visst fick jag ont i ryggen, men inte mer än att jag
klarade av det.

Bli medlem i SKP DU också
så ska vi tillsammans
skrämma skiten ur reaktionen!
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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

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

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

