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Debattartikel 
 

 

Ett enkelt val för oss arbetare 

 

De flesta känner till att LO samarbetar med Socialdemokraterna för att få en bra politik för LO-

förbundens medlemmar. Det är med glädje vi konstaterar vad Stefan Löfvens regering har 

levererat, men det är också med glädje vi följer hur socialdemokraterna formerar sin politik inför 

valet i september. 

 

Under mandatperioden har vi arbetare äntligen återfått avdragsrätten för både fackföreningsavgift 

och a-kassa. Taket i a-kassan har höjts. Nu omfattas fler som är deltidsarbetslösa. Dessutom har 

valda på förtroendeuppdrag också rätt till a-kassa. 

Regeringen har rivit upp ”Lex Laval”. Sedan 1 juni 2017 kan nu facket kräva svenska 

kollektivavtal på svenska arbetsplatser. Det gör det möjligt att stoppa den lönedumpning som pågår 

där utländska arbetare som kommer hit har löner som inte går att leva på i Sverige. Utländska 

företag måste numera registreras hos Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Detta för ökad insyn och 

kontroll. 

 

Regeringen införde 2015 en Upphandlingsmyndighet för att få bukt med de osunda upphandlingar 

som pågår. Från första augusti 2018 träder lagen om entreprenörsansvar i kraft. Entreprenörsansvar 

införs för att skydda arbetstagare och stoppa osund konkurrens inom bygg- och 

anläggningsverksamhet. 

 

Regeringen satsar på arbetsmiljö med rejält höjda anslag till arbetsmiljöverket. Detta innebär fler 

inspektörer och fler inspektioner som skapar en tryggare arbetsmiljö. Dessutom har regeringen 

utlokaliserat flera nya myndigheter till vår region. 

  

Vi ser dock hur andra politiska alternativ tornar upp sig i valet. Moderaternas partistämma har 

bestämt att de vill riva upp lagen om anställningsskydd för att ta bort ”sist in, först ut”. Hur blir det 

då för vanliga arbetstagare? Då kan ju arbetsgivare sparka vem som helst hur som helt. Kan vi då 

ens prata om ”lag” för anställningsskydd? 

 

Vi ser att borgarna som vanligt prioriterar skattesänkningar, i synnerhet för de som redan har det 

bäst, före en utvecklad vård och skola. Vi ser hur borgarna återigen vill sänka yrkesgymnasiet 

genom att ta bort möjligheterna för eleverna att läsa vidare på högskola. Borgarna står för en 

samhällsutveckling som går rakt emot det Sverige vi vill ha. 

 

För regeringen återstår mycket arbete. Inte minst när det gäller trygghet och välfärd. LO-distriktet i 

Mellersta Norrland hoppas att Socialdemokraterna får fortsätta leda landet för människors lika 

värde, genom ökade investeringar för en allt starkare välfärd och tryggare arbeten. Aldrig har 

skillnaderna i politik varit så stora. Aldrig har det varit enklare för arbetaren att välja. 

 
Årsmötet för LO-distriktet i Mellersta Norrland. OSD i Östersund 180416. 
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