
                                                                                                       

 

 

Den 14 september i år är det val.  

Sveriges löntagare behöver en ny politik och en ny 

regering. Sedan regeringsskiftet 2006 har arbetslösheten 

stigit, otryggheten har ökat när välfärden skurits ner och 

arbetslöshets- och sjukförsäkringen försämrats. Vi tror 

att Sverige kan bättre än så. Därför ställer LO följande 

krav inför höstens val. 

 

Ett bättre arbetsliv 

① Otrygga och begränsade anställningar ska motverkas. Vi 

kräver att fasta anställningar blir till norm igen. 

② Stoppa dödsolyckor och försämrad hälsa på jobbet. 

Arbetsmiljöarbete och arbetslivsforskning måste få ökade resurser. 

③ Ordning och reda på arbetsmarknaden. På svensk 

arbetsmarknad ska svenska kollektivavtal gälla. Lönedumping ska 

motverkas genom att lagen Lex Laval rivs upp.  

En bra och utvecklad välfärd 

① Kvaliteten ska stärkas i välfärden. För att kunna anställa fler 

i skola, vård och omsorg behöver statsbidragen till kommuner och 

landsting öka. 



                                                                                                       

 

 

② Nej till vinstdrift i välfärden. Låt kommuner och landsting 

bestämma över bemanning, etableringar och kvalitet. Begränsa 

möjligheten till vinstuttag från den skattefinansierade välfärden. 

③ Bygg en mänskligare sjukförsäkring. Taket i sjuk-

försäkringen måste höjas. De hårda reglerna för sjukförsäkring 

måste förändras. Satsa på rehabilitering och omställning. Och blir 

du arbetslös ska du omfattas av arbetslöshetsförsäkring med höjda 

tak, högre ersättning och som omfattar fler. 

Full sysselsättning 

① Investera i infrastruktur, bostäder och energi. 

Investeringar i samhällsviktiga resurser skapar jobb och rustar 

Sverige för framtiden. Vi behöver bättre järnvägar, fler bostäder och 

utbyggda IT-nät med miljömässig hållbarhet som grund. 

② Satsa på skola och utbildning. Gymnasieskolan ska vara 

obligatorisk och alla program ska ge högskolebehörighet. Trenden 

med sjunkande skolresultat måste brytas genom mer resurser. 

③ Inför 90-dagarsgaranti för unga. Ingen under 25 år ska vara 

arbetslös längre än 90 dagar innan personen erbjuds ett jobb, 

praktikplats eller relevant utbildningsplats. 

 

Hjälp till att byta riktning på politiken den 14 september. 

Läs mer på: vastsverige.lo.se 


