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Konflikten
har blivit
en rejäl
EU-träta
Byggblockaden i Vaxholm
har utvecklats till en politisk EU-träta mellan Sverige
och Lettland.
I går beslöt Lettland att
dra konflikten och det svenska agerandet inför EUkommissionen.
Redan tidigare har byggblockaden och sympatiåtgärderna lett
till skarp ordväxling mellan den
lettiska och den svenska regeringen.

Jens Hoffman, vd för svenska byggföretaget Dipart, stöder LO-förbundet Byggnads i deras kamp för att teckna kollektivavtal med det lettiska byggföretag som bygger om KA 1 i Vaxholm. ”Fackets strid är viktig, och det är förödande att så få
företagare sluter upp bakom kravet på ordning och reda,”säger han.
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”Fackets kamp är
delvis vår strid”
Jens Hoffman, vd för Dipart, vill se konkurrens på lika villkor
LO-förbundet Byggnads får
oväntat stöd i kampen för att
teckna kollektivavtal med det
omskrivna lettiska byggföretaget som bygger om
KA 1 i Vaxholm. Jens Hoffmann, vd för det svenska
byggföretaget Dipart, drar en
lans för konkurrens på lika,
inte olika, villkor.
– Fackets kamp är därför
i långa delar också vår
(företagens) strid, säger han.
Omsorgen om byggbranschen är
Jens Hoffmanns främsta drivkraft när han nu offentligt uttalar
sitt stöd för fackets agerande.
Hans engagemang riktat mot
svartjobb och oseriös konkurrens
har tidigare manifesterats i Byggindustrins tidning och den nu
aktuella striden har fått honom
att ryta till igen.
– Jag gillar inte alla delar
i kollektivavtalet, men vår möjlighet att överleva som seriösa
företagare undermineras om inte
samma regler gäller för alla. Därför är fackets strid riktig och det
är förödande att så få företagare

sluter upp bakom kravet på ordning och reda, säger Jens Hoffmann.
Inom byggföretaget DiPart, där
Jens Hoffmann är vd, växer oron
för vad underbudskonkurrens
leder till. Än så länge klarar sig
dock hans företag bra i konkurrensen.
– Men på skrivbordet framför
mig har jag erbjudanden från
bemanningsföretag som erbjuder mig eller oss att hyra in baltiska byggnadsarbetare för 35
procent av det svenska priset.
– Men den offerten förstår jag
vad byggkillarna tjänar. Det kanske blir 40–50 kronor i timmen
kvar till dem, säger Jens Hoffmann.
Dipart har beslutat att inte göra
affärer med de här företagen.
De sysslar med en verksamhet
som inte är förenlig med
Diparts värderingar, enligt Jens
Hoffmann.
För att komma tillrätta med
svartjobb och underbudskonkurrens, som i sin tur slår ut
företag och leder till mer svart-

jobb, föreslår Jens Hoffmann en
HaKa-kommission, döpt efter
arbetslivsministern Hans Karlsson.
– Fack, arbetsgivare och politiker måste enas om hur vi ska hantera den här situationen. Det
entreprenadavdrag som föreslagits hjälper inte alls, snarare tvärtom. Det tynger bara de redan
seriösa företagen och de andra
struntar i broschyrer och blanketter, säger han.
Utländsk arbetskraft verksam
i Sverige ska ha korrekta svenska
avtal, rättvis lön och betala skatt
här i landet, enligt Jens Hoffmann.
– Vi ska inte nedlåta oss till
etnisk lönediskriminering. Därför ska professionella yrkesarbetare från Polen, Tyskland, Frankrike, Finland eller Baltikum ha
samma lön som en svensk med
samma kunskaper. Kompetens
ska avgöra lönenivån. Det gäller
alla, svensk som gästarbetare,
säger Jens Hoffmann.
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Utanför Riksdagshuset demonstrerade byggnadsarbetare sitt
stöd för LO-förbundets Byggnads
blockad mot det lettiska byggföretag som utan svenskt kollektivavtal bygger om KA 1 i Vaxholm. Arbetslivsminister Hans
Karlsson kom ut och lyssnade.
SvD Näringsliv den 3:e december.
Läs hela artikeln och fler i ämnet
på • svd.se/naringsliv

Lettlands utrikesminister Artis
Pabriks har ifrågasatt det svenska agerandet och hävdat att det
står i strid med EG-rätten. Det
svenska fackets krav på kollektivavtal står, enligt Lettland,
i motsättning till fri rörelse för
tjänster och arbetskraft inom
EU. Men den svenska regeringen har avvisat alla sådana
antydningar och understrukit
att alla företag behandlas lika på
svensk arbetsmarknad.
I går upprepade arbetslivsminister Hans Karlsson regeringens ståndpunkt sedan det
blivit känt att Lettland klagar
inför EU-kommissionen.
– Vi tycker inte att det finns
behov att fråga kommissionen.
Det finns inget som är oklart, sa
arbetslivsminister Hans Karlsson till TT i samband med mötet med EU:s arbetsmarknadsministrar i Bryssel.
Den lettiska regeringen i Riga
vill ha EU-kommissionens utlåtande över hur Sverige tillämpar EU:s regler när det gäller fri
rörelse för arbetskraft.
Utrikesminister
Artis
Pabriks sa i samband med gårdagens regeringssammanträde att ”den
lettiska regeringen inte kan
förbli overksam inför hur
svenska organisationer tolkar EU:s bestämmelser”. Artis
Enligt justi- Pabriks
tieminister
Solvita Abolina kommer inte Lettland att ta
det specifika fallet i Vaxholm
inför kommissionen, utan man
vill klargöra hur Sverige i allmänhet följer EU:s bestämmelser om fri rörelse av arbetskraft.
Det verkar som om dessa
bestämmelser inte alls tillämpas i Sverige, enligt justitieministern.
Premiärminister Aigars Kalvitis sade tidigare till journalister
att hans regering kommer att be
regeringen och fackförbunden
i Sverige att bojkotten avbryts till
dess Lettland fått ett utlåtande
från EU-kommissionen.
Men enligt Hans Karlsson ”är
det uteslutet” att regeringen ska
blanda sig i den pågående konflikten.
TOMMY ÖBERG

