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Ledare
Valrörelse för en framtid värd namnet!

EU-valet är avklarat och resultatet är klart, ett resultat som innehåller både framtidsoro men 
även en känsla av att valrörelsen gav vind i seglet. Framtidsoron blev ett faktum när resul-
tatet visade att nazisterna gör intåg i EU-parlamentet, att 2014 finns det personer som lägger 
sin demokratiska röst på partier som öppet är nazister och rasister. Oron för sin överlevnad 
är så stor att man ser sina medmänniskor som hot. 

Min ilska är inte mot de som lagt sin röst på dessa partier, utan att kapitalismens girighet 
gett dessa partier möjlighet att bygga på rädslan mellan människor, huvudsakligen i Europas 
arbetarklass. Den arbetarklass som straffas hårdast av det borgerliga styre EU haft i 15 år!

Över till något positivt, något som gör att viljan att arbeta för förändring bara ökar. I februari 
var det en kandidat till EU som pratade våra frågor, frågor som krav på svenska kollektiv-
avtal, ordning och reda på arbetsmarknaden och fackliga rättigheter som en av friheterna 
i grundfördraget. Och det var vår kandidat Johan Danielsson, han som vi i Byggnads Skå-
ne var med och drev. Detta genom arbetsplatsbesök hos er, torgmöten, prat på utbildningar 
samt morgonutdelningar vid buss och tågstationer. Vi lyckades inte kryssa in honom, men 
han kryssades upp från tionde plats till fjärde plats i Sverige och i Skåne kom han på tredje 
plats. Men det viktigaste av allt, hela debatten de sista veckorna kretsade kring våra frågor. 
Alla toppkandidater pratade ordning och reda och svenska kollektivavtal. Och det är det som 
är tanken med facklig politiskt samverkan, VÅRA frågor ska vara högst på agendan. Det är 
vi, fackföreningen, som driver Sverige och Europa framåt! Och där ska vi i Byggnads och 6F 
vara i framkant!

Nu närmar sig valen till Riksdagen, landsting och kommuner här hemma i Sverige. Precis 
som i förra valrörelsen kommer vi att driva våra frågor. På arbetsplatser, på gator och torg, på 
utbildningar och på morgonutdelningar. Och det är samma som gäller detta val, det är svens-
ka kollektivavtal och ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi ska ha en politik som värnar 
om alla på den svenska arbetsmarknaden, och en välfärd som är värd namnet. Sverige har 
aldrig haft så mycket pengar, men heller aldrig fördelat kapitalet värre än idag. I alla fall inte 
sen vi lämnade diktaturens tid då vi byggnadsarbetare inte hade rösträtt, stod med mössan i 
hand eller hade rätten att ansluta oss till en fackförening! Klarade våra kamrater av att driva 
igenom sina krav för ett jämlikare Sverige för 100 år sen med de förutsättningarna, då ska 
vi klara av det idag med våra förutsättningar. Men detta kräver att vi nyttjar vår möjlighet 
att ställa krav på våra politiska företrädare, och det kan vi göra genom vår förening och vårt 
verktyg Byggnadsarbetareförbundet! På kretsmöten, i bodarna, på arbetet och i vardagen. 
Det är våra jobb det handlar om!

Nu kör vi för valvinst den 14 september! 

      Krister Wicander
      Facklig Politiskt Ansvarig
      Byggnads Skåne 
      0709-13 22 96
      val2014@byggnads.se



Valrörelsen utgår från din arbetsplats!

Hör av dig om du vill ha besök på din arbetsplats



Om man kan historien så är det självklart varför du som medlem i fackföreningen Byggnads 
sitter med valinformation i handen... men för dig som inte vet hur allting började så 
kommer förklaringen nu.

I slutet av 1800-talet var Sverige ett land som förändrades snabbt. Det gamla jordbruks-
samhället höll på att försvinna. Människor drogs till städerna där det fanns jobb på fabriker, 
inom handel, transport och på byggen. Men när många människor fanns på samma plats 
blev det konkurrens om jobben.

Runt ett köksbord har fjorton smeder från en av smedjorna i staden samlats.
 - Våra löner är för låga.
 - De få ören jag får räcker knappt till mat för barnen.
 - Barna hinner vi inte träffa ändå, vi jobbar ju jämt.
 - Vi måste få bättre betalt!
 - Och ledigt åtminstone en dag i veckan.
Runt bordet lovar smederna varandra att ingen ska arbeta för lägre lön än 22 öre i timmen, 
och att ingen av dem ska arbeta på söndagar, vad arbetsgivaren än kommer att hota eller 
fresta med. Runt köksbordet bildar de just då sin första fackförening. De förstår att de måste 
spara pengar för att stå starka om de ska kunna tvinga arbetsgivaren att gå med på deras 
krav. De bestämmer att medlemsavgiften ska vara en krona i veckan. Alla lägger 25 öre i en 
tom kakburk. Burken är deras första strejkkassa. De tar ett papper och skriver ner sina två 
krav, 22 öre i timmen och lediga söndagar. Nästa dag går alla till arbetsgivaren och kräver att 
han ska skriva under deras villkor.

Arbetsgivaren går med på att betala 20 öre i timmen och ledig söndag. Efterhand som man 
insåg sin styrka tog man tag i fler och fler problem som man ville ändra på. Ett problem 
var att de flesta arbetare inte hade någon rösträtt eftersom man var tvungen att ha en viss 
inkomst för att få rösta. Kvinnor fick inte rösta alls. Den svenska arbetarklassen var alltså 
utestängd från såväl kommunal- som riksdagsval. 1889 bildade man därför ett eget parti 
som skulle driva arbetarnas krav: Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.

1898 hade så många yrkesgrupper organiserat sig så att det behövdes en sammanslutning 
av de fackliga organisationerna och LO (Landsorganisationen i Sverige) bildades. Precis 
som då så är det arbetarens rättigheter som står i fokus både för fackförbunden inom LO 
och för Socialdemokraterna, eller som Hjalmar Branting sa i slutet av 1800-talet: ”Båda 
organisationerna, den fackliga och den politiska, ska ”gå hand i hand och gemensamt 
arbeta för det stora målet: arbetarklassens fullständiga frigörelse”.”

Även om det här en väldigt kort sammanfattning så ger det förhoppningsvis en lite 
tydligare bild av hur allt började. För dig som vill veta mer går det bra att kontakta 
Byggnads kontor.

Byggnads och politiken
- hur samverkandet började



Om hoppet – och socialdemokratins tre stora projekt
Smakbitar ur Stefan Löfvens tal på Almedalen, 29 juni 2014

Stefan Löfven inledde sitt tal på Almedalen 
inför 6000 personer med att prata om främ-
lingsfientligheten som smyger runt hörnet. 

” Igår ringde klockorna här i Visby. Precis 
som de gjorde i Jönköping på 1 maj. De ringer 
för att varna för fara. De ringer för samling 
och motstånd.

Så låt klockorna ringa! Låt dem ringa i norr 
och söder, och varna, var än hatets hant-
langare visar sig. Låt dem ringa för friheten 
och demokratin! Låt dem ringa tills vi till-
sammans har g jort oss fria från fascismen!”

Han pratade också om hur vi enade måste 
bekämpa den.

”Ska vi ta till vara Sveriges potential – då 
behöver vi se varandra som systrar och brö-
der. Vi måste riva alla former av över- och 
underordning mellan människor. Ditt kön, 
din etnicitet, funktionsförmåga eller sexuella 
läggning ska aldrig bestämma ditt öde.

Vi ska forma samhället så som vi vill att 
en bra familj ska vara. Utan konservativa 
normer, förakt och främlingskap. Men med 
kärlek, samarbete och respekt – så att vi alla 
vågar ta steget ut, i det nya, det utmanande, 
det fria.”

Löfven fortsatte sen med att rikta orden 
mot vad som måste göras i samhället.

”Och du lämnar aldrig din syster i fattigdom 
eller fas 3 – du hjälper henne framåt. Du ger 
gärna din brors barn några extra böcker, så 
att dom blir visare, ser längre och hoppas 
mer än du någonsin vågat göra.

Du ställer krav, men du hjälper också andra, 
precis som du vet att du kommer få en hjäl-
pande hand av dem. Tillsammans lyfter vi 
varandra.

Det är modern solidaritet. Det är folkhemmet
i det tjugoförsta århundradet. Det är 

samhället jag vill bygga tillsammans med  
er! Vänner, vi börjar den 14 september!

För att skapa detta samhälle går socialdemo-
kratin till val på ett reformprogram med tre 
stora projekt:
•	 Vi ska öka antalet personer som arbetar, 

och antalet arbetade timmar i ekonomin, 
så att vi når EU:s lägsta arbetslöshet till 
2020.

•	 Vi ska skapa en jämlik skola, som inom 
tio år tillhör de fem främsta i EU.

•	 Vi ska minska inkomstklyftorna, och 
inom generation sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna.

Det kan verka modigt. Men den som vet vad 
vi har skapat tillsammans förut, tvekar 
aldrig inför vad vi kan göra i framtiden.”

Han avslutar sitt tal med orden:

”Nu ska vi ta framtiden i anspråk!

För solidariteten.
För hoppet.
För alla.”

Läs/lyssna på talet i sin helhet på
www.socialdemokraterna.se/Stefan-
Lofven/Tal-och-artiklar/2014/Almedalen-/



6F:s kandidater i 
Region - och Kommunpolitiken

Dan Berger, 47 år
Kristianstad
Ombudsman Byggnads Skåne
Plats 8 kommunlistan

Magnus Alm, 34 år
Skurup
Ombudsman Byggnads Skåne
Plats 3 kommunlistan
Plats 7 regionlistan, Skåne

Stefan Svalö, 55 år
Bjuv
Fd kommunalråd
Plats 2 regionlistan, Nordväst
Plats 11 kommunlistan

Filip Hansson, 23 år
Ängelholm

Facklig ledare SSU Skåne
Plats 21 kommunlistan

Christian Jönsson, 32 år
Malmö
Träarbetare
Plats 11 på regionlistan, Malmö

Lars Klang, 52 år
Vellinge

Ombudsman Transport
Plats 8 kommunlistan

Plats 17 riksdagslistan

Niclas Svanberg, 49 år
Båstad

VVS-are
Plats 6 kommunlistan

Thomas Westman, 44 år
Trelleborg
Ombudsman Målareförbundet
Plats 3 kommunlistan
Plats 13 riksdagslistan

Krister Wicander, 32 år
Vellinge

VVS-montör
Plats 10 regionlistan, sydvästra II

Plats 6 kommunlistan



6F:s kandidater i 
Region - och Kommunpolitiken

Jonas Karlsson, 41 år
Landskrona
Byggnadsarbetare
Plats 21 kommunlistan
Plats 11 riksdagslistan

Pierre Esbjörnsson, 37 år
Skurup

Kassör Byggnads Skåne
Plats 1 kommunlistan
Plats 7 riksdagslistan

6F:s kandidater till 
Riksdagsvalet

Emil Svensson, 29 år
Malmö
Ombudsman
Plats 6 riksdagslistan



Byggnads medlemmar på kommunlistorna

Hörby
Plats 2 Tommy Hall

Kävlinge
Plats 24 Ulf Persson
Plats 26 Henry Hansson

Lund
Plats 37 Gustav Hofvander

Simrishamn
Plats 13  Rolf Hansson
Plats 23 Robert Grandelius
Plats 39 Erik Persson
Plats 52 Andreas Sjögren

Sjöbo
Plats 2 Roland Wiking
Plats 6 Thord Svensson
Plats 10 Bo Jersling
Plats 18 Per Roos

Skurup
Plats 1 Pierre Esbjörnsson
Plats 3 Magnus Alm
Plats 11 Peter Olsson
Plats 19 Rickard Wannstam
Plats 27 Bengt Å Nilsson
Plats 35 Jörgen Mathisson

Staffanstorp
Plats 9 Werner Unger
Plats 19 Stefan Knutsson
Plats 45 Joakim Frank

Svedala
Plats 2 Hellen Boij-Ljungdell
Plats 5 Björn Jönsson
Plats 11 Christer Jönsson
Plats 15 Valentin Jovanovic
Plats 19 Christian Ljungdell

Trelleborg
Plats 3 Thomas Westman
Plats 5 Sven Lindkvist
Plats 45 Jonas Sjöberg
Plats 46 Isabella Karlsson
Plats 47 Patrik Johansson



Trelleborg fortsättning
Plats 57 Robert Borg
Plats 59 Hans Björklund

Vellinge
Plats 4 Dick Stenberg
Plats 6 Krister Wicander
Plats 8 Lars Klang

Ystad
Plats 37 Per-Ola Nilsson

Båstad 
Plats 6  Niklas Svanberg

Bjuv
Plats 11 Stefan Svalö

Klippan
Plats 25 Ola Persson 
Plats 32 Sven Harald Nilsson

Kristianstad
Plats 8 Dan Berger

Landskrona
Plats 7 Roy Wernberg
Plats 21 Jonas Karlsson

Perstorp
Plats 23 Arne Malmgren

Ängelholm
Plats 21 Filip Hansson

Östra göinge
Plats 25 Hans Erik Nordborg
Plats 28 Sten Persson

Om du är medlem i Byggnads och saknar ditt namn i listan så hör av dig till Krister Wicander 
på 0709-13 22 96  eller val2014@byggnads.se

Byggnads medlemmar på kommunlistorna



En valrörelse är precis klar och nu väntar lite semester innan nästa börjar. 
Skånes unga byggare kommer självklart vara en del av höstens valrörelse. 

Vi vet att det är mycket svårare att flytta fram våra positioner när vi blir attacke-
rade från både svenskt näringsliv och alliansen samtidigt. Med en Röd regering 
kommer det vara lättare för oss i Byggnads att vara starkare och sätta vår egen 
agenda! Det stora jobbet kommer inte var att byta regering. Det stora jobbet är 
att förändra samhället, och det gör vi inte genom att bara gå och rösta vart 4 år. 
Det gör vi genom att du organiserar dig i din vardag och är med och påverkar på 
din arbetsplats och i ditt bostadsområde. 

Tillsammans med dina grannar skapar ni trygghet
och gemenskap. Det är där vi vinner mot rasism 
och klassklyftor, det är där vi skapar ett bättre 
samhälle. Men först ska vi rösta bort alliansen den 
14 september! 

Glad sommar önskar Skånes Unga Byggare 
Charlie Håkansson 

Ungdomskommittén

Läs för mej, pappa!
ABF, LO och dess fackliga organisationer hälsar dig välkommen till en pappaträff om 
läsning för barn. Under dagen får du träffa en författare (Torgny Karnstedt) som berättar 
om sitt skrivande och läsande samt en litteraturpedagog (Karna Nyström) som lär dig mer 
om barns språkutveckling, läsförmåga och om vilka böcker som passar barn i olika åldrar.

Syftet med Läs för mej, pappa! är att få män inom LO:s fackförbund att läsa mer böcker. 
Pappor som läser är för många barn den enda manliga förebilden. Att berättelser, böcker och

läsning också hör till männens värld. 
Det har betydelse för framtidens 
män, det vill säga dagens pojkar.

Anmäl dig via Byggnads Skåne 
på skane@byggnads.se senast
11 augusti 2014.



Byggnads Skåne reder ut begreppen - vad är Lex Laval?

Historia
Under 2004 till 2005 satte Byggnads ett lettiskt 
företag i blockad. Företaget skulle bygga en skola 
åt Vaxholms kommun. Företaget använde sig av 
ett lettiskt kollektivavtal som gav lägre lön än det 
svenska. Då, 2004 beslutade arbetsdomstolen att 
Byggnads hade rätt att kräva svenska kollektiv-
avtal.

EU-domstolen
Med Svenskt Näringsliv i ryggen drevs frågan 
till EU-domstolen. 2007 beslutade Domstolen 
till företagets fördel. Domstolen menade att 
Byggnads krävt mer än vad EU-regler medgav.

Lex Laval
När Sverige fick en borgerlig regering gjorde den 
om lagen. Problemet var att regeringen gick mycket 
längre än vad domstolen krävt. Facken ställs inför 
höga beviskrav och ges inga verktyg för att uppfylla 
dem. Detta skapar grogrund för fiffel och lönedump-
ning. Lagen säger att facket inte får ta strid med ett 
företag som har ett annat lands kollektivavtal. 

FN
FN-organet ILO uttalade sig i fallet 2013 och sa att 
EU-domstolen och den svenska lagen strider mot 
de grundläggande rättigheterna (föreningsrätten). 
Därför bör Lex Laval rivas upp och regeringen bör 
betala tillbaka det skadestånd som fackförbunden 
fått betala.

Vi måste byta regering den 14 september. Socialdemokraterna har lovat att slänga lagen Lex 
Laval på historiens skräphög. Därför är det viktigt att de får så många röster som möjligt! 
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Byggnads kräver

•	 I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla - riv upp Lavallagen! 

•	 Stoppa låglönekonkurrensen nu! 

•	 Utländska företag ska ha kontor/registrera sig i Sverige. 

•	 Ingen ska bli tvingad att att bli f-skattare - skärpt lagstiftning. 

•	 Svenska kollektivavtal ska gälla vid offentlig upphandling. 

•	 Anställningsskyddet ska inte kunna sättas åt sidan genom att 
använda bemanningsföretag. 

•	 Inför ett huvudentreprenörsansvar. 

•	 Inför månadsredovisning av de anställdas skatter och 
arbetsgivaravgifter. 

•	 Lagstadgade personalliggare. 

•	 Konkurrensneutrala villkor för åkerinäringen.

Byt politik - byt regering. Vad väntar vi på?

10
punkter för att få ordning
och reda på arbetsplatsen

Byggnads Skåne  Malmö  Helsingborg   Kristianstad
010-601 10 06  Scheelegatan 27 Måndagsgatan 1  Kanalgatan 94
skane@byggnads.se


