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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

Det är livsfarligt att 
beträda en 

svensk arbetsplats
Detta nummer av Byggkommunisten 
ägnas helt åt arbetsmiljön, detta gör vi 
därför att under 2017 har det visat sig 
vara livsfarligt att beträda en svensk 
arbetsplats och då inte minst en bygg-
arbetsplats. Fram till och med den 1:a 
november 2017 var det 35 arbetare som 
inte kom hem efter arbetsdagens slut, 
de blev i stället fraktade till närmaste 
bårhus.
Skräckexemplet för vår del är bygget av 
Citybanan i Stockholm. Under Byggti-
den anmäldes 920 tillbud, 158 olyckor 
med sjuskrivning som följd, 6 arbetare 
dödades under byggtiden. Ingen har bli-
vit åtalad för brott mot arbetsmiljölagen.
Broraset i Ludvika, där formen rasade 
under pågående gjutning och 12 bygg-
nadsarbetare skadades svårt när de 
åkte ned i den rasade ställningen blev 
uppmärksammad. Vad som exakt hän-
de vet vi inte, vad vi däremot vet är att 
Skanska som vann upphandlingen av 
brobygget sålde det vidare till ett polskt 
byggföretag. Vi vet också att när de 
polska byggnadsarbetarna kunde lämna 
sjukhuset efter akut vård, skickades de 
genast hem till Polen. Därmed försvann 
möjligheten till en seriös utredning om 
vad som orsakade olyckan.
Samtidigt som detta sker så fortsätter 
regeringen, borgerlig som socialdemo-
kratisk att skära ned anslagen till Ar-
betsmiljöverket, det statliga verk som är 



BYGG KOMMUNISTEN 3

tillsatt för att bevaka arbetsmiljön samt att arbetsmiljölagen efterlevs. Det är därför 
inte så konstigt att olyckorna ständigt ökar. För vår del har olyckorna med sjukskriv-
ning som följd ökat till 3670 per år.
Att arbetsmiljön är en klassfråga inser var och en vid närmare eftertanke.
2017 anmäldes det 1328 brott mot arbetsmiljölagen. 41 st. ledde till åtal eller före-
tagsbot.
Lek med tanken att 35 riksdagsmän skulle halka så illa att de slog ihjäl sig när de 
skulle gå upp till riksdagens talarstol. Hur många timmar skulle inte soff TV pro-
grammen ägna åt katastrofen i riksdagshuset? Hur många arkitekter skulle inte bli 
intervjuade om hur riksdagshuset måste byggas om för att bli säkert? Hur många 
1:a maj tal skulle inte socialdemokraterna ägna åt faran att vara riksdagsman, ja 
det skulle utmålas som ett hot mot vår demokrati. 
Så är nu inte verkligheten, verkligheten är den att några riksdagsmän inte har hal-
kat och slagit ihjäl sig. Däremot har 35 arbetare blivit dödade på sin arbetsplats 
och då reagerar riksdagens borgerliga och socialdemokratiska politiker med att 
ytterligare skära ned anslagen till Arbetsmiljöverket.
År 2006 hade Arbetsmiljöverket 389 inspektörer, 2015 fanns det 227 kvar.
Sveriges Kommunistiska Parti SKP kräver därför att skyddsombudens roll på våra 
arbetsplatser blir betydligt stärkt genom lagstiftning, SKP kräver vidare en rejäl 
upprustning av Arbetsmiljöverket samt att Arbetsmiljöverket inrättar en juridisk av-
delning, där man anställer jurister som är specialiserade på arbetsrätt och deras 
uppgift blir att driva uppenbara brott mot arbetsmiljölagen till domstol. Det är inte 
acceptabelt att av 1328 brott mot arbetsmiljölagen leder 48 till åtal eller företagsbot. 
Hur kan det vara möjligt i ett civiliserat samhälle att sex (6) arbetare blir dödade på 
en och samma arbetsplats och inget ärende leder till åtal.
Massmördarna måste ställas till ansvar och låsas in. De hotar våra liv.

Ur filmen Sjunde inseglet, Max von Sydow spelar schack med döden.
- Vem är Du?
- Jag är döden, jag har vandrat vid Din sida på sista tiden.
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Lastbilschaufför, Vaggeryd 18 jan 
Maskinförare, Strömsund 19 jan 
Skogsarbetare, Jönköping 1 februari 
Markarbetare, Malmö 3 februari 
Livsmedelsarbetare, Borås 17 februari 
Betongarbetare, Vellinge 18 februari 
Bussförare, Arboga 21 februari 
Jordbruksarbetare, Ljungby 12 mars 
Taxichaufför, Stockholm 26 mars 
Jordbrukare, Hudiksvall 27 mars 
Fastighetsskötare, Stockholm 2 maj 
Jordbrukare, Växjö 8 maj 
Polis, Hässleholm 13 juni 
Ingenjör, Uppsala 26 juni 
Polis, Göteborg 23 juli 
Lastbilschaufför, Stockholm 3 augusti 
Underhållsarbetare, Sollentuna 5 augusti 
Takläggare, Sjöbo 8 augusti 
Anläggningsarbetare, Arboga 18 augusti 
Vägarbetare, Höganäs 23 augusti 
Verkstadsarbetare, Södertälje 26 augusti 
Transportarbetare, Göteborg 30 augusti 
Byggnadsarbetare, Tyresö 15 september 
Lastbilschaufför, Luleå 26 september 
Helikopterpilot, Älvsbyn 26 september 
Lastbilschaufför, Östersund 5 oktober 
Byggnadsarbetare, Bollnäs 25 oktober 

Några av de arbetare som avled på jobb och 
aldrig kom hem efter arbetsdagens slut 2017
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Svenskt Näringsliv föreslår nu att det funktionsdugliga systemet för arbetsmiljöar-
bete ska avvecklas på ett sätt som uteslutande gynnar arbetsköparna. Förslaget 
får skarp kritik av representanter för LO, TCO och SACO. Företrädarna från LO, 
TCO och SACO godkänner inte de förändringar som nu föreslås eftersom de for-
drar lagändringar som märkbart kommer att vara fördelaktiga för arbetsköparna 
och inte arbetarna.

Fram till nu har Sverige bedrivit ett funktionsdugligt arbetsmiljöarbete med gene-
rellt sett trivsamma arbetsmiljöer. De bakomliggande orsakerna till detta är att de 
fackliga representanterna för nämnda förbund har varit pådrivande för att förbättra 
arbetsmiljöarbetet genom samverkan via parterna samt via krav på lagstiftning.

Enligt Arbetet beror de förbättrade arbetsmiljöerna på arbetsplatserna på att krav 
har ställts på att det ska finnas skyddsombud, skyddskommittéer och regionala 
skyddsombud och genom säkerställandet att dessa har uppbackning och stöd av 
de fackliga organisationerna.

Men enligt slutledningarna i den nyligen publicerade rapporten från Svenskt Nä-
ringsliv ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler 
och roller” har man nu för avsikt att reformera arbetsmiljöarbetet till förmån för ar-
betsköparna. Men om de föreslagna lagändringarna drivs igenom kommer facket 
inte längre ha en utpräglad roll i arbetsmiljöarbetet.

I en artikel från Arbetet skriver man att representationsansvaret i fortsättningen 
kommer att ligga på den person som kollegerna anser är ”mest lämpad” att sam-
verka med arbetsköparen. Om förslaget realiseras försvagas skyddsombudens 
ställning påtagligt och innebära ett avsteg från den modell som vi har på arbets-
marknaden idag.

Arbetsköparna vill försvåra 
arbetsmiljöarbete
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Pressmeddelande: 
Minnestavla över de avlidna arbetare
Fackliga världsfederationen (FVF), på engelska World Federation of Trade 
Unions, WFTU bildades som en världsfacklig organisation på en kongress i 
Paris 1945. FVF representerar mer än 92 miljoner arbetare i 126 länder.

I egenskap av internationell klassorienterad fackföreningsrörelse följer vi alltid hur 
det internationella arbetet går för att trygga en säker och trygg arbetsmiljö. 

FVF:s (WTFU) kontor i Sverige har uppmärksammat att bygget av Citybanan i 
Stockholm under 12 års tid varit den mest olycksdrabbade byggarbetsplatsen i 
Sverige sedan Sandöbron rasade 1939.
Under byggtiden har inte mindre än sex (6) arbetare mist livet.Under byggtiden rap-
porterades det till Trafikverket 920 tillbud, 158 olyckor med sjukskrivning som följd 
samt 6 dödsolyckor.
Inget åtal för brott mot arbetsmiljölagen är väckt.

För att hedra minnet av de som gav sitt liv för Citybanans tillkomst anser FVF att 
det är ett minimikrav som vi ställer till Trafikverket att en minnestavla med namn 
och nationalitet sätts upp i samband med en ceremoni på lämplig station, förslags-
vis Odenplan.

Med vänliga hälsningar 
FVF:s (WTFU) kontor i Sverige

Lars Lundberg    Jannis Konstantis

Samordnare    Sekreterare

Mail: fvfsverige@gmail.com
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Byggtid         2005 – 2017
Kostnad       17 miljarder
Beställare och huvudansvarig för arbetsmiljön,
Trafikverket Kjell-Åke Avarstad
Övriga beställare är:
Stockholms stad, Stockholms läns landsting  och SL.

Trafikverket har sålt ut samordningsansvaret för den dagliga arbetsmiljön till Bil-
finger Berger där Jean Paul Link har samordningsansvaret BAS U. Detta innebär 
att Trafikverket juridiskt fortfarande har huvudansvaret.
Under byggtiden rapporterades det till Trafikverket 920 tillbud, 158 olyckor med 
sjukskrivning som följd samt 6 dödsolyckor.
Inget åtal för brott mot arbetsmiljölagen är väckt.

De avlidna är:
Oktober 2006
51 årig anläggningsarbetare avlider efter att en stålbalk faller över hans huvud.
April 2010
47 årig arbetsledare blir påkörd av ett tunnelbanetåg vid Mariatorget, han är an-
ställd av SL.
Juni 2010
28-årig järnvägsarbetare blir dödad då han blir överkörd av ett tunnelbanetåg vid 
Tomteboda. Trafiken är inte avstängd.
Maj 2011
47 årig polsk maskinförare kläms ihjäl av en vältande borrigg, Stockholm Södra.
Juni 2013
27 årig VVS montör från Irland avlider efter ett fall på 5 meter från STEGE, Söder-
strömstunneln.
Mars 2014
En 26-årig man avlider efter att en traktorskopa lossnat och hamnat över honom 
vid Tomteboda.

Bygget av Citybanan



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


