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BYGG

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.

Styrelsemajoriteten
löper amok
Byggkommunisten har i två tidigare
nummer berättat om hur styrelsemajoriteten i Gävle Dala efter regionaliseringen sparkat två ombudsmän i Gävle,
Dick Berglind och Lars Lundberg. Nu
har man vänt blickarna mot kontoret i
Söderhamn och även där sparkat ut två
ombudsmän. Det är Mikael Arvidsson
och Anders Nilsson som fått sparken.
Anders Nilsson var tidigare ordförande
i avdelningen och Mikael Arvidsson var
avdelningskassör när Hälsingland utgjorde egen avdelning.
Den direkta följden av att man ser Byggnads som en underordnad filial till det
socialdemokratriska partiet är att medlemmarna vänder organisationen ryggen. Det var mycket tydligt på 1:a Maj
i Gävle. Normalt brukar Byggnads avdelning i tåget innehålla mellan 40 och
50 byggnadsarbetare. I år var det åtta
(8) personer av nästan 2000 medlemmar som gick i Byggnads avdelning. Av
dessa 8 var 3 pensionärer, 1 ombudsman, 1 dotter till en byggnadsarbetare
samt 3 byggnadsarbetare som står i
produktionen.
Detta kommer att fortsätta så länge
medlemmarna i Hälsingland, Gästrikland och Dalarna tillåter det...

Redaktionen
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WFTU till Sverige
Direkt efter andra världskrigets slut den 3 oktober 1945 samlades representanter
från alla världens fackföreningar till en världskongress i Paris. Kongressens huvudtema var ”Aldrig mera krig”
Man insåg att enda möjligheten att förhindra kommande krig var att världens alla
arbetare skulle vara eniga i sin strävan att aldrig mer bli kanonmat.
Kongressen var helt enig i denna bedömning och därmed skapades den första
fackliga världsorganisationen World Federation of Trade Union. På svenska, Fackliga världsfederationen.
I USA som redan hade planer på nya krig i bl.a. Korea insåg att en enig facklig världsrörelse skulle innebära problem. Därför inledde man på uppdrag av CIA
splittringsförsök av den fackliga världsrörelsen. Man inledde med att hetsa mot det
faktum att arbetarna runt om i världen ofta valde kommunister som sina företrädare. 1949 hade man lyckats att på initiativ från USA och CIA bildada en ny och
antikommunistisk facklig världsorganisation. Den fria fackförenings internationalen
blev dess namn. Därmed var också världens arbetare splittrade i två stycken fackliga världsorganisationer. En splittring som tyvärr även gäller i dag. LO, TCO och
SACO anslöt sig till den organisation som bildades av USA och CIA. Svenska LO
var så följsamma gentemot USA och CIA att man genom cirkulär 1144 beslöt att
ogiltigförklara alla fackliga val där kommunister blev valda. Ett beslut som kom att
få ödesdigra konsekvenser för Byggnads då mängder med fackliga val ogiltigförklarades.
Den nybildade organisationen fick störst inflytande i USA, Kanada och Västeuropa.
Man hade och har stora svårigheter att manipulera de fackliga organisationerna i
Asien, Afrika och Latinamerika.
Det som i dag är den markanta skillnaden mellan WFTU och den andra världsorganisationen som numera heter ITUC är att WFTU alltid tar ställning till olika frågor på
en klassmässig grund medan ITUC gärna samarbetar med företag och regeringar
för att värna kapitalismen och dess fortlevnad
Den fackliga världsfederationen WFTU har i dag ca 90 miljoner medlemmar, man
har sitt huvudkontor i Aten i Grekland och dess generalsekreterare är George Mavriko.
George Mavriko kommer att mellan den 3 juni och den 6 juni besöka Stockholm för
att informera och samtala med svenska fackföreningsmedlemmar. Byggkommunisten hälsar honom välkommen till Sverige.
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Nytt avtal:

Byggkommunisten förklarar

Så fick vi då ett nytt avtal, ett avtals som krävde strejk för att vi skulle få det. Avtalet
innebär i korthet följande:
FFV - fackligt förtoendevalda får rätt att för Byggnads räkning förhandla på våra
arbetsplatser.
Det är bra då det stärker den fackliga verksamheten direkt ute på våra arbetsplatser och att den fackliga demokratin utökas.
Arbetstidsförkortningen utökas med 2 timmar till att nu vara 39 timmar per år. Höjningen är väl inte direkt hisnande men betyder att det tog nästan 30 år att ta tillbaka
den 6:e semesterveckan vi blev bestulna på i samband med 90 talets finnanskris. I
vanlig ordning fick arbetarklassen betala bankernas minst sagt svindlande affärer.
Timlönen höjs med 4.30 kr eller 748 kr i månaden.
Avtalet är ettårigt och gäller till 30 april 2017.
Sveriges Byggindustri hade inför avtalsrörelsen satsat allt för att slå sönder avtalets § 3 dvs. ackordssystemet. Byggnads förhandlingsdelegation lyckades efter att
man varslat och tagit ut medlemmar i strejk slå tillbaka detta generalangrepp på
oss alla. Byggnads och de medlemmar som gick ut i strejk skall ha en stor eloge
för att man räddade § 3.
Huvudproblemet med § 3 och ackordssystemet är dock vårt eget fel. Det är alldeles för få medlemmar som väljer att arbeta på ackord enligt den avtalsmässiga rätt
avtalets § 3 ger oss alla. Det måste bli en ändring på det. Det är näst intill skamligt
att endast ca 20 – 25 % av våra medlemmar har kurage nog att kräva ackord och
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därmed kraftigt höja sin egen inkomst även om platschefen blir lite sur.
Mest negativt för oss byggnadsarbetare är dock att förbundet inte lyckades att en
gång för alla bryta med det sk ”märket”. Hela resonemanget om ”märket” bygger
på ett felaktigt tänkande och innebär en kvarnsten runt alla fackförbunds halsar.
Bakgrunden till det sk ”märket” är det avtal som parterna inom industrin slöt 1997
och som kom att kallas industriavtalet. Målet med avtalet är enligt avtalstexten att
stärka industrins konkurrenskraft. Avtalets andra del handlar om förhandlingsordningen samt att den nivå på lönehöjningar eller lönesänkningar som industriavtalet
kommit fram till skall vara normgivande för den övriga arbetsmarknaden.
På enkel svenska betyder avtalet att LO skall garantera familjen Wallenbergs arbetsfria inkomster eller SE banken och Investors aktieutdelningar. Man behöver väl
knappast vara kommunist för att förstå det orimliga i kravet att LO skall garantera
arbetsköparnas arbetsfria inkomster. LO och de 14 yrkesförbund som utgör LO kan
ju rimligen bara ha en huvuduppgift och det är att i alla lägen försvara medlemmarnas väl och ve. Det kan handla om lön men naturligtvis även om allt som rör
arbetsmarknaden. Ett aktuellt krav är att få bort gisslet med bemanningsföretagen
även om familjen Wallenberg tycker det är toppen med bemanningsföretag så att
man själv slipper anställa folk och att man därmed köper sig fri från arbetsköpare
ansvaret och därmed lyckas att slå sönder arbetsmarknaden.

De svenska byggmonopolen
Bankernas intressen i byggbranschen

I tidigare artiklar har vi beskrivit hur både bankerna och de största byggherrarna tjänar på bostadskrisen, och hur de tjänar miljarder på produktionen av bostadsrätter.
Bankerna tjänar dock inte bara pengar på räntorna på de svenska bolånen, utan de
har även direkta intressen i de enskilda byggföretagen.
De fyra överlägset största byggherrarna på den svenska marknaden är NCC,
Skanska, JM och Peab. Dessa var de enda byggföretagen med en omsättning på
över 10 miljarder kronor vardera under 2014. Artikeln kommer att fokusera på en
analys av dessa fyra företag. Det bör tilläggas att endast de största aktieägarna
beskrivs i denna artikel, det kan mycket väl vara så att bankerna äger aktieposter
som försvinner i mängden.

Det största byggföretaget inom Sverige, sett till omsättningen inom landet, är Peab.
Deras omsättning 2014 var på över 35 miljarder kronor. Företaget grundades 1959
och tog i början på 90-talet över det fackföreningsägda BPA AB. Deras verksamhet
har kantats av korruption och mutskandaler.
Ägandet i Peab domineras av familjen Paulsson, som även grundade företaget.
Bankerna, framför allt Handelsbanken, har ett ägarintresse i företaget, och äger
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2,2% av aktierna. Även utländskt bankkapital har intressen i Peab. Carnegie äger
3,3% och JP Morgan äger 1,1%. Värt att notera är att även Ingvar Kamprad har
intressen i Peab. Den välkände ägaren av Ikea äger också Ikano Bank och Ikano
Bostad, som hamnar på plats 16 på listan över Sveriges största byggherrar. De
olika koncernerna smälter alltså till viss del samman.

Det näst största byggföretaget i Sverige är Skanska. Företaget är egentligen det
största av de svenska byggföretagen, men har majoriteten av sina investeringar
och projekt utomlands.
Den enskilt största ägaren i Skanska är Industrivärden, intimt sammankopplat med
Handelsbanken. Industrivärden äger 7,2% av kapitalet, men 24,1% av rösterna,
och kontrollerar därmed företaget. Handelsbankens inflytande slutar dock inte där.
Den tredje största ägaren i företaget är Alecta, ett pensionsföretag, som äger 6,8%
av kapitalet. Detta företag köptes i sin tur av Handelsbanken år 2000. Detta innebär
att Handelsbanken kontrollerar 14% av kapitalet i Skanska.
Alla de andra svenska storbankerna har intressen i Skanska. SEB äger 3% av kapitalet, Swedbank 2,1% och Nordea 1,3%. Utöver dessa innehar både Carnegie och
Norges Bank 1,6% vardera av kapitalet. Det innebär att de fyra största bankerna
kontrollerar sammanlagt 20,4% av kapitalet i Skanska. Lägg till de utländska bankerna, så kontrolleras Skanska till 23,6% av banker.

Det tredje största byggföretaget i Sverige, NCC, kontrolleras av Nordstjernan. Detta företag innehar 20,1% av aktiekapitalet och 64,2% av rösterna. Norstjernan kontrolleras av familjen Ax:son Johnson, som även äger Åhlens, Hemköp, Willys och
Mekonomen. Norstjernan självt kontrollerar ytterligare bolag, utöver NCC. Dessa
är bland andra Ramirent, Nobia, Ekornes och Swedol. Ramirent och Swedol fokuserar på uthyrning av bland annat maskiner, kranar, hissar och baracker och annat
som man behöver för att utrusta en byggarbetsplats. Nobia är ett köksföretag som
bland annat äger Myresjökök. Ekornes är ett av världens ledande möbelföretag,
där Norstjernan har den största aktieposten. För produktionen av ett bostadshus
behöver man således aldrig vända sig utanför den egna koncernen!
Näst största ägaren i NCC är SEB, Wallenbergs bank. Aktieinnehavet ligger på
6,6%. På fjärde plats kommer Swedbank med 3,9% av aktieinnehavet och på femte plats återfinns Handelsbanken med 2,9%. Nordea har här hamnat lite efter och
återfinns först på 16 plats med 0,7% av aktieinnehavet. De fyra svenska storbankerna äger således 14,1% av aktierna inom NCC. Utöver de fyra storbankerna har
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även andra banker intressen i NCC. Norges Bank äger 1,9%, Avanza äger 1,1%
och Skandia 1,5%. Lägger man till dessa har bankerna ett sammanlagt ägarskap
på 18,6%.

Det fjärde största byggföretaget i Sverige är JM Bygg. Detta företag har hamnat lite
bakom de övriga och har en omsättning på ”bara” 11 miljarder kronor.[7]
Den största enskilda ägaren i JM är Swedbanks Roburfonder, som står för sammanlagt 9,7% av aktieinnehavet. Tredje största ägare i JM är Nordea, vars Investment Funds står för 6,6% av aktieinnehavet. De två andra storbankerna står dock
inte utanför, SEB äger 4,1% av företaget och Handelsbanken står för 3,6%. Därmed står de fyra storbankerna som ägare till 24% av aktieinnehavet i JM.
I detta sammanhang är det även värt att notera att det norska byggföretaget OBOS
nyligen köpt in sig i JM, med 2% av aktieinnehavet. Detta är intressant för att OBOS
redan kontrollerar Veidekke, det sjätte största byggföretaget i Sverige. Jämfört med
2013 ökade Veidekke sin omsättning med över 50%, vilket innebär att det är det
snabbast växande byggföretaget i Sverige, bland de 26 största byggföretagen.
OBOS äger för övrigt redan byggföretaget Myresjöhus (inte att förväxla med Myresjökök, som ägs av Nordstjernan) och några andra mindre svenska byggföretag.

Slutsats?

De fyra störst svenska bankerna har betydande intressen i tre av de fyra största
svenska byggbolagen, endast Peab klarar sig undan bankernas dominans. För
bankerna innebär detta att de inte bara tjänar pengar på bostadsmarknaden genom
räntorna på amorteringar, utan även direkt på att det går bra för byggherrarna. En
förutsättning för att det ska gå bra för byggherrarna är att det finns en bostadsbrist,
annars hade det inte funnits en marknad för bostadsbyggande. Bankernas intresse
i att upprätthålla bostadsbristen vilar således på två ben: dels tjänar de miljarder på
räntorna på bolånen, och dels har de betydande intressen i byggföretagen själva.

Dags för en annan samhällsordning?
Det tycker vi också! Bli medlem i SKP DU också!
Läs mer på www.skp.se
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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!

