
Grupp: A. Arbete 
 

Motion A1 
En jämlik arbetsmarknad 
Afrikanska socialdemokratiska förening 
 
Kärnan i socialdemokratin är jämlikheten och solidariteten – insikten om alla människors 
frigörelse, utveckling, rätten till arbete och vårt ömsesidiga beroende av varandra och ansvar för 
varandra. Arbete är central. För den som inte kan leva av det hon eller han äger, är arbete vägen 
till välstånd. Arbete ger en ställning i samhället, en uppgift och ett sammanhang. Svensk arbetsrätt 
är i ett internationellt perspektiv väldigt stark och ger arbetstagare trygghet på arbetsmarknaden. 
Men vad händer när i raden av de prioriteringarna som många företag och organisationer gör, 
den samlade effekten blir att vissa gruppers grundläggande rättigheter återkommande får stå 
tillbaka? 

Stockholms Länstyrelses rapport (Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. Sima 
Wolgast, Irene Molina, Mattias Gardell, 10/30/2018, CEMFOR, Centrum för Mångvetenskaplig 
forskning om rasism, Uppsala Universitet. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb5932417f0d/1542191137748/Rappo 
rt%202018-21%20Antisvart%20rasism%20och%20diskriminering.pdf) tyder på att det 
förekommer särbehandling på arbetsmarknaden. Svensk arbetsmarknad gör skillnad på ålder, 
kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning och funktionsvariation, vilket inte sällan leder till 
situationer att samtidigt som många arbetsgivare har svårt att hitta rätt personal, växer det fram 
en mycket stor andel av befolkningen som utestängs från arbetslivet eller inte får jobb eller lön 
som motsvarar deras kompetens.  

Diskrimineringen som riktas mot enskilda är förbjuden i lag. Lagstiftning finns på plats och det 
genomförts flera åtgärder i rätt riktning men problemen är fortfarande mycket omfattande. Det 
handlar inte om en konflikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är ett politiskt problem 
som rör konstruktionen av det gemensamma och som underminerar det demokratiska samhällets 
bärande princip om allas likhet. Det handlar om ett samhällsproblem.  

Att bli utsatt för särbehandling kan bli outhärdligt. För den som diskrimineras på arbetet kan livet 
bli mycket påfrestande och påverkar givetvis också ens liv utanför arbetet. Tillit till samhället 
skadas. Utanförskap stärks. Människor söker till andra vägar att försörja sig själv och sin familj. 
Sociala spänningarna liksom samhällskostnaderna ökar. 

Fattigdom, förtryck och orättvisor har upprört socialdemokrater i alla tider. Här krävs det att 
partiet går från ord till handling och arbetar för att snarast införa statistik som synliggör utsatthet 
och ojämlikhet på arbetsmarknaden, så kallad jämlikhetsdata. Att välja att synliggöra olika 
gruppers utsatthet är ett oerhört viktigt steg i processen för att skapa ett jämlikt samhälle, för det 
är bara när man kan identifiera, synliggöra och mäta människors utsatthet som man kan ta fram 
riktade och effektiva politiska åtgärder mot de specifika problemen.  

Jämlikhetsdatafrågan utreddes av DO år 2012 på den dåvarande regeringens uppdrag efter att 
Sverige än en gång hade erhållit kritik från FN och slutsatsen var att jämlikhetsdata både kan och 
bör införas även i Sverige då både svensk och europeisk lagstiftning tillåter bruket av 
jämlikhetsdata så länge det sker med syftet att främja jämlikhet och att säkerställa att olika 
grupper som riskerar att drabbas hårdare än andra, kan skyddas i händelser av problemet. 

Sverige är idag världsledande på all offentlig statistik om ålder, kön och även socioekonomisk 
bakgrund och data och siffror utgör i praktiken underlaget för hela det svenska offentliga 
styrsystemet. Vi mäter t ex skillnader mellan kvinnor och mäns löner, och vi mäter fördelning 
mellan kön på arbetsplatser. Avsaknaden av statistik rörande andra diskrimineringsgrunderna gör 
dock att den generella jämlikhetspolitiken famlar i blindo. 
 



 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver frågan om att SCB ges i uppdrag att utveckla lämpliga indikatorer i 
samhällstatistiken, så kallad jämlikhetsdata, som bygger på samtliga lagstadgade 
diskrimineringsgrunder för att synliggöra utsatthet och ojämlikhet på arbetsmarknaden.  

2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt ställer sig bakom motionen 

3. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt skickar motionen vidare till den 
socialdemokratiska partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A2 
En statlig arbetsmarknadspolitik som rustar och ställer om 
Polstjärnans s-förening 
 
Kunskapsintensiteten på den svenska arbetsmarknaden innebär att tröskeln för att få ett arbete 
som outbildad är hög. Staten har en viktig roll när det kommer till att rusta och matcha 
arbetskraft att ta de jobb som finns. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik kan vi pressa tillbaka 
arbetslösheten, stärka ekonomin och förbättra villkoren på arbetsmarknaden. 

I grunden ligger tryggheten i individens anställningsbarhet. Ju mer etablerad man är på 
arbetsmarknaden, desto mer benägen är man att byta jobb, uttrycka kritik eller organisera sig. För 
den enskilda arbetstagaren är möjligheterna till omställning, kompetensutveckling och 
omskolning viktiga för möjligheten att styra sitt yrkesliv. Det påverkar även förutsättningarna till 
trygga villkor. Senare års arbetsmarknadsforskning har lyft fram att det viktigaste för 
sysselsättningen är arbetstagarnas kompetens och matchning, snarare än företagens möjligheter 
att säga upp.  

Framförallt långtidsarbetslösa, de med nedsatt arbetsförmåga och nyanlända har svårt att komma 
in på arbetsmarknaden utan stöd eller insatser från Arbetsförmedlingen. Trots det har allt mindre 
resurser har lagts på arbetsmarknadspolitiska insatser och program, i synnerhet sådana som riktats 
mot kvinnor i arbetslöshet. Kvinnor utgör hälften av de arbetslösa, men utgör endast en femtedel 
av alla arbetssökande som deltar i arbetsmarknadsutbildning. Det beror på bland annat på att 
utbildningarna riktas mot mansdominerade yrken och att Arbetsförmedlingen lagt ned 
vårdutbildningar.  

Därtill lades nära hälften av alla Arbetsförmedlingens kontor ned i samband med att M-KD-
budgeten gick igenom riksdagen 2018. Den lokala närvaron är viktig för att Arbetsförmedlingen 
ska klara sitt uppdrag, annars lämnas det åt kommunerna som sällan har kompetens eller resurser 
för att klara matchning och rustning på arbetsmarknaden.  

Kompetensbrist i kombination med bristande matchning bidrar till den höga användningen av 
tidsbegränsade kontrakt. Flera kommuner har som policy att inte tillsvidareanställa outbildad 
personal.  

Som ett led i att stärka kompetensförsörjningen och ta vara på tidsbegränsat anställda som 
långsiktiga resurser i välfärden har bland andra Kommunal och SKR tecknat ett gemensamt 
omställningsavtal som syftar till att anställda som saknar rätt kompetens ska ha rätt till 
kompetensutveckling efter en viss tid i arbetet. Omställningsavtal är en förlängning av 
kollektivavtalen och förekommer inom många branscher. Men omställningsavtalen kan aldrig 
ersätta den statliga arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Den svåra gruppen är de som inte 
täcks av avtalen – de som är helt arbetslösa, med svag eller ingen etablering på arbetsmarknaden.  

Frågan är politisk och berör diskussionen om så kallade enkla jobb kontra utbildnings- och 
matchningsinsatser. Ingen kommun eller arbetsgivare kan ersätta den roll som staten har när det 
kommer till det långsiktiga och helhetliga perspektivet på sysselsättningen. Utan det riskerar det 
att uppstå inlåsningseffekter där varje aktör ser till sitt snarare än vad som gynnar löntagarna. Den 
aktiva arbetsmarknadspolitiken är en del av den svenska modellen och det socialdemokratiska 
välfärdsbygget. 
 

 

Vi yrkar att 

1. arbetsmarknadspolitiken ska ses som en statlig angelägenhet, som varken ska privatiseras enligt 
LOV, kommunaliseras eller nedrustas 



2. den aktiva arbetsmarknadspolitiken ska återupprättas och en lokal kontorsnärvaro ska 
garanteras i hela landet 

3. arbetsmarknadsutbildningarna görs mer jämställda genom att utbudet breddas och riktas för ett 
mer jämställt deltagande 

4. vårdutbildningarna i arbetsmarknadsutbildningen återinförs  

5. subventionerade anställningar alltid ska ha kollektivavtalsenliga villkor för att inte tränga undan 
ordinarie anställningar och bidra till villkorsdumpning 

6. personer som anställs tidsbegränsat utan rätt utbildning ska ges möjlighet att utbilda sig eller 
validera sin kompetens och anställas tillsvidare 

7. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen och skickar den vidare 
till den socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A3 
Fientliga företagsuppköp hotar svenska jobb 
Eduards, Krister 
 
Coronapandemin har kastat ljus över risken för fientliga uppköp av strategiska svenska företag. 
Säpo har pekat på att utländska företagsköp kan utgöra ett säkerhetshot. Det kan handla om 
strategiska kunskaper eller positioner i ekonomi och samhälle, som det kan vara av nationellt 
intresse att bevaka. 

Också på kommunal och regional nivå finns en problematik med utländska företagsuppköp, som 
har lett till nedläggningar och utflyttningar. I den globaliserade ekonomin är det väl etablerat att 
företag köper andra företag utomlands för att tjäna pengar genom att driva dem i egen regi. Men 
företag köper också företag i andra länder för att lägga ner dem och därmed minska 
konkurrensen för de egna företagen. Raden av utländska övertaganden och nedläggningar i 
Sverige är lång – Astra, Gislaved, Findus, ESAB, AGA och Pharmacia är bara ett par stycken. 

Det är i många fall fullt konkurrenskraftiga produktionsenheter, som köps och läggs ned för att 
ge köparen större vinster. Köpare kan vara finansiellt starkare, särskilt kinesiska företag verkar ha 
outtömliga resurser. Andra är företag som gynnas av nationella regelverk, exempelvis i Kina och 
USA. 

Ytterligare några har offentliga ägare, som värnar om deras intressen, t ex Volkswagen.  

Svenska huvudägare må ha sina skäl att sälja ett företag. Men berörda kommuner och regioner 
kanske tvärtom har intresse av att ett företag inte säljs och läggs ned. Det kan handla om att 
skydda sysselsättning, men också om att en viss drift fortsätter, att bevara resurser eller 
kapaciteter i kommunen, eller att undvika att längre fram ställas inför stora utmaningar som följd 
av företagsnedläggningar i kommunen. En kontrollpost om kanske tio procent av aktiekapitalet 
kan vara ett sätt att skydda strategiska värden. Findus i Bjuv eller AGA på Lidingö hade inte 
kunnat läggas ned, om respektive kommun hade ägt en kontrollpost i företaget. En slutsats av de 
senaste årens stora företagsaffärer är att det angeläget att kommuner och regioner i Sverige kan 
säkra värden av stor betydelse genom att köpa kontrollposter i strategiskt viktiga företag. 

På nationell nivå har SAAB/Kockumsaffären visat att strategiska intressen kan säkras med hjälp 
av ett offentligt ägande. Förutsättningarna och formerna för ett offentligt ägande på kommunal 
eller regional nivå för att säkra strategiska intressen bör snarast utredas. Tiden och jobben 
försvinner snabbt. 

Kommunallagens 2 kap. 8 § stadgar att ”Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att 
allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.” Ett regelverk behöver utarbetas för ett 
offensivt kommunalt och regionalt agerande för att med hjälp av kontrollposter i strategiska 
företag förebygga att starka företag äts upp av utländska konkurrenter. För att inte offentliga 
medel ska användas för att hålla olönsam produktion under armarna, bör endast 
konkurrenskraftiga och marknadsekonomiskt hållbara företag få komma i fråga. Det är också 
viktigt att det kommunala ägandet stannar på kontrollpostnivå och inte engageras aktivt i 
företagets drift. 
 

 

Jag yrkar att 

1. förutsättningarna utreds för ett offensivt agerande på kommunal och regional nivå för att med 
hjälp av kontrollposter i strategiska företag i kommunen eller regionen förebygga att dessa tas 
över av konkurrenter och läggs ned.  
 



Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A4 
Friskvård 
Kungsholmens s-förening 
 
Öka den allmänna hälsan – friskvårdstimme till alla 

Vi har en ökande folkhälsoutmaning där fler behöver röra sig mer. För att få detta att bli 
verklighet behöver vi också se till att alla får både förutsättningar och en uppmuntrande struktur 
för att göra det. Ett hinder för många har varit livspusslet med hämtningar, lämningar och annat 
som gjort det svårt att få ihop vardagen. Därför har många arbetsgivare, ofta efter förhandlingar 
med facket, infört möjligheten att träna en timme per vecka på betald arbetstid. Det finns flera 
studier som visat på att detta haft goda effekter. De positiva effekterna gäller både individens 
hälsa men också effektiviteten på arbetsplatsen. En situation med dubbla vinnare med andra ord. 

Däremot är det långt ifrån alla som har rätt till en friskvårdstimme idag. I en studie som 
fackförbundet ST gjorde framgick det att ungefär hälften av de tillfrågade hade rätt till en 
friskvårdstimme. Möjligheten till en god hälsa ska inte vara beroende av vilken arbetsgivare du 
har.  

Därför bör vi lagstifta om rätten till en friskvårdstimme per vecka för alla arbetstagare. 

Det finns grupper som idag har stor grad fysisk aktivitet i sitt arbete eller de som inte har 
möjlighet att nyttja friskvårdstimme på grund av arbetets upplägg. Hur även dessa grupper kan 
inkluderas bör ses över. Klart bör dock stå att en lagstiftning kommer att framtvinga lösningar 
för att öka möjligheterna till friskvård för grupper som idag hävdas inte kan få det. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för inrättande av en lag som ger alla arbetstagare rätt till en 
friskvårdstimme per vecka 

2. Kungsholmens S-förening och därefter Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 
och skickar den till Socialdemokraternas kongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A5 
Inrätta ett forskningsråd för arbetslivsforskning och tillför resurser för forskning om 
arbetslivets villkor vid universitet och högskolor! 
Hammarby Norra S-förening 
 
Visionen om det goda arbetet behöver återupprättas. Dagens ”gränslösa” arbeten, ändå hårt 
styrda av resultatkrav, liksom plattformsekonomins lösa så kallade gig-jobb (som i Foodora, 
Uber, freelancer.com) är bara två exempel på tendenser som leder till stress, osäkerhet, 
utslagning. Skärpta krav och sämre ersättningar i a-kassa och sjukförsäkring försvagar de 
anställdas individuella och kollektiva (genom facket) styrka. Det manar till socialt motiverade 
omregleringar. Politiken och fackliga organisationer har en central roll, liksom forsknings- och 
utvecklingsprojekt om arbetsorganisation och arbetsmiljö. 

Dagens forskning är i hög grad inriktad på individ och på management. Medan handelshögskolor, 
industriell ekonomi och den tillämpade så kallade industriforskningen (samlad inom Rise) har 
stärkts har arbetslivsforskningen kraftigt dragits ner. Med fokus på effekter på individnivån blir 
forskningen reaktiv och inte förebyggande, som till exempel arbetsmiljölagen förutsätter. Arbetets 
organisering avgör i hög grad arbetsmiljön och effekterna för individen, och för produktiviteten. 
Fokus bör ligga på arbetsorganisation och styrning. Det är en nyckel till goda arbeten. 
Arbetsorganisatoriska former samspelar med förändringar på arbetsmarknaden – 
plattformsekonomi och gig-jobb är tydliga exempel på det senare. 

Det behövs förändringsprojekt och försöksverksamhet med nya organisationsformer i samspel 
med mer teoretiskt och empiriskt orienterad nyfikenhetsstyrd forskning på distans från praktiken. 

Samspel mellan teori och praktik är särskilt oundgänglig i en förändringsinriktad 
arbetslivsforskning. Idag är den kraftigt försvagad. Stora resurser har undandragits sådan 
arbetslivsforskning, sedan stängningen av Arbetslivsinstitutet 2007 och tidigare av Ralf – Rådet 
för arbetslivsforskning. Samtidigt har tillämpad industri- och näringslivsforskning byggts ut 
genom bland annat Rise. För mångfald och balans behövs nya organ för finansiering samt 
bedrivande av flervetenskaplig arbetslivsforskning. Trots att Sverige idag har flera sektorsorgan 
och finansiärer för forskning saknas det sådana inom just arbetslivsområdet. 

Efter Ralf delades finansieringen upp på Vinnova och Fas/Forte. Vinnova skulle svara för den 
förändrings- och praktikorienterade arbetslivsforskningen, men lade strax ned denna. Forte skulle 
svara för den inomvetenskapligt styrda forskningen (det blev i hög grad individ- och hälsoinriktad 
forskning, föga om arbetsorganisation), med ringa intresse för arbetslivsutveckling.  

Klyvningen är förödande för den policy- och förändringsrelevanta forskning som gjorde Sverige 
ledande under 1970-80 och 90-talen. Då utvecklades, i samspel mellan teori och praktik, 
sociotekniska lösningar, självstyrande arbetslag, en ”Scandinavian school” inom it-och 
systemutveckling, bland mycket annat. Något liknande Ralf, ett forskningsråd med ett 
helhetsansvar för statlig finansiering av arbetslivsforskning- och utveckling bör återupprättas. 
Medel bör tillskjutas främst som en del av en stärkt forskningsfinansiering, eventuellt genom 
omfördelning mellan finansiärer.  

Vid svenska universitet och högskolor finns institutioner och centra för det mesta såsom om barn 
och ungdom, åldrande, miljö, klimat, droger och beroende, genus, medier, folkhälsa. Det är 
anmärkningsvärt att det just i Sverige med starka fackliga organisationer och ”vår svenska 
modell” på arbetsmarknaden saknas ett statligt forskningsråd som finansierar undersökningar och 
utveckling av arbetsliv, organisationer och företag utifrån perspektivet olycksminimering på 
arbetsplatser, goda arbeten, kvalifikationer, inflytande, facklig organisering, makt och demokrati. 



Nya permanenta organisatoriska baser för bedrivande av arbetslivsforskning behövs vid våra 
universitet och högskolor. Arbetsmarknadsdepartementet bör etablera de ekonomiska 
förutsättningarna för dessa centra, institut eller särskilda institutioner. De är nödvändiga för att 
komplettera de idag dominerande ämnena företagsekonomi och industriell ekonomi och få till 
stånd en större mångfald i kunskapssökandet om arbete och organisation.  

  

Den nya myndigheten Mynak har begränsade uppgifter inom kunskapssammanställning och 
forskningsinitiering, inte inom finansiering och bedrivande av arbetslivsforskning. Fokus är 
relativt snävt på ergonomi och arbetsmiljö, inte på arbetets organisering och styrning. Villkor som 
i hög grad bestämmer arbetsmiljön. Det behövs alltså en betydligt bredare satsning på organ för 
finansiering och utförande av arbetslivsforskning. Mynaks uppgifter kan lämpligen föras över till 
den föreslagna nya forskningsfinansiären för arbetslivet. 

Anslag för tillämpad forskning för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, kommer 
idag från partsstyrda AFA-försäkring. Denna ordning behöver, som föreslagits ovan, 
kompletteras med en statlig satsning på partsoberoende forskning där tillämpning samspelar med 
mer nyfikenhetsstyrd teoretisk-empirisk analyserande forskning. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partiet verkar för att staten inrättar ett forskningsråd för arbetslivsforskning 

2. partiet verkar för att staten tillför resurser för arbetslivsforskning vid universitet och högskolor  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A6 
Långsiktig satsning på sommarjobb för unga i utsatta områden 
Söderleds s-förening 
 
Sommarjobb är för många det första viktiga steget in i arbetslivet och kan förbättra utsikterna för 
ungdomars framtida etablering på arbetsmarknaden. Vad som dock är mindre känt är att 
sommarjobb även kan bidra till minskad kriminalitet bland unga. Sommarjobb är viktigt för alla 
unga, men bör ses som särskilt viktigt för ungdomar som lever i bostadsområden med högre 
arbetslöshet, sämre skolresultat och högre kriminalitet än i samhället i övrigt. Detta bör vara 
utgångspunkten i en socialdemokratisk sommarjobbsreform. 

Forskning visar på goda resultat 

Flera studier visar på sommarjobbens brottsförebyggande potential. Sommaren 2012 fick 700 
elever från 13 våldsutsatta skolor i Chicago möjlighet till sommarjobb under åtta veckor. Forskare 
som följde projektet visade att 16 månader efter att sommarjobbet avslutats begick de 700 
sommarjobbande ungdomarna hela 43 procent färre våldsbrott än ungdomar från samma skolor 
som inte fått möjlighet till sommarjobb. Året efter genomfördes ett nytt sommarjobbsprogram i 
Chicago, men denna gång var insatsen riktad mer direkt mot redan kriminellt aktiva ungdomar. 
Även denna satsning visade på liknande goda resultat. I en tredje studie (från Boston) blev 
minskningen av våldsbrotten 35 procent bland de sommarjobbande ungdomarna. Studien visade 
även att stölder gick ned med 57 procent i förhållande till de ungdomar som inte fick något 
sommarjobb. Studien från Boston påvisade också goda samhällsekonomiska vinster när de 
direkta kostnaderna för sommarjobben jämfördes med de direkta kostnaderna för kriminalitet. 

Samhällsinvesteringsreform i sommarjobb - ökad jämlikhet och minskad kriminalitet 

Partiet behöver driva en långsiktig politik för att öka möjligheten för unga att få sommarjobb. 
Samhällsinvesteringar i sommarjobb är viktigt ut ett arbetsmarknadsperspektiv men också ur ett 
brottsförebyggande perspektiv. Regeringen har under de senaste åren genomfört statliga 
satsningar på sommarjobb (för 2020 satsades 180 miljoner kronor som ska ge sommarjobb till 
cirka 20 000 ungdomar). Satsningen är bra, men kommer inte kunna tillgodose behovet fullt ut. 
Enligt statistik från SCB 2017 har enbart hälften av ungdomarna i åldern 16–18 sommarjobbat. 
Bland barn i åldern 13–15 rör det sig enbart om ungefär vart tionde barn. 

När vi utvecklar våra samhällsinvesteringar i ungdomars sommarjobb är det viktigt att ta 
utgångspunkt i var behovet är som störst. Sverige har idag 60 s.k. utsatta områden med högre 
arbetslöshet, sämre skolresultat och högre kriminalitet än i samhället i övrigt. För unga i denna 
typ av områden finns det behov att skapa långsiktiga och evidensbaserade reformer för att ge 
dessa bästa möjliga förutsättningar. En satsning på sommarjobb är en sådan reform och bör 
inbegripa alla unga i en viss ålder i våra utsatta områden. Satsningen skulle ha god potential att 
både underlätta för framtida etablering på arbetsmarknaden och minska risken för att unga 
hamnar i kriminalitet. 

En satsning på våra ungdomar i de utsatta områdena bör ske genom ett långsiktigt avtal mellan 
staten och aktuella kommuner, avtalet bör också inbegripa ett årligt statligt finansiellt stöd. Det 
bör därutöver prövas om jobbsatsningen också kan kombineras med studier under sommaren för 
de som behöver. 

Källor: 

Davis och Heller (2019) Rethinking the Benefits of Youth Employment Programs: The 
Heterogeneous Effects of Summer Jobs 



Sasser Modestino (2017) How Do Summer Youth Employment Programs Improve Criminal 
Justice Outcomes, and for Whom? 

SCB (2017) Varannan ungdom sommarjobbar Statistiknyhet från SCB 2017-06-12 
 

 

Vi yrkar att 

1. ett långsiktigt reformarbete påbörjas för att fler ungdomar ska få möjlighet till sommarjobb. 

2. alla ungdomar som bor i utsatta områden ska, genom att ett långsiktigt avtal mellan staten och 
aktuella kommuner, ges möjlighet till sommarjobb. Satsningen ska inte tränga ut andra redan 
pågående satsningar på sommarjobb för unga. 

3. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A7 
Politik för att minska arbetslösheten 
Ström, Arne 
 
Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen i april 2020 var den konjunkturrelaterde arbetslösheten 
och den strukturella arbetslösheten 389 000 personer. Därav var antalet långtidsarbetslösa ca 70 
000 personer. Många av de arbetslösa i Sverige är personer med invandrarbakgrund eller EU-
medborgare som vistas i Sverige under kortare eller längre tid. Andra är ungdomar med svensk 
bakgrund som 

hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av oavslutade studier, svåra hemförhållanden eller 
allmänt dålig motivation att studera eller söka jobb, det sk prekariatet. 

Samtidigt meddelade olika näringslivsbranscher att det saknas arbetskraft för säsongsarbete inom 
t ex jordbruk, trädgårdsodling, bärplockning och andra områden på grund av inreseförbud och 
andra restriktioner med anledning av coronapandemin. Branschorganisationer önskade få 
lättnader i reserestriktionerna för att kunna rekrytera säsongsarbetskraft från såväl EU-länder som 
icke-EUländer för sommarsäsongen 2020. Vi vill få till stånd en ändrad sysselsättningspolitik som 
matchar de arbetssökandena som bor i Sverige till de arbetstillfällen som finns kortsiktigt och 
långsiktigt inom bl a jordbruk, skogsbruk, bärplockning, trädgårdsodling och miljövård. 
Prioritering av arbetslösa i Sverige för säsongsarbete bör gälla även när vi inte längre behöver 
reserestriktioner på grund av pandemier eller liknande.  

Det framstår som logiskt att ha en ordning där arbetssökande i Sverige – utlandsfödda såväl som 
svenskfödda - först erbjuds de jobb som uppstår säsongsmässigt och först om detta inte räcker 
för att fylla behoven tillåter arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från andra EU-länder och från 
länder utanför EU. Arbetsförmedlingen bör därför få i uppdrag att söka kompetent personal 
inom Sverige innan tillstånd till arbetskraftsimmigration tillåts.  

Ett sådant förfarande skulle minska antalet långtids- och korttidsarbetslösa, minska statens 
ersättningar för arbetslöshet, och ge sommarjobb till några studerande. 
 

 

Jag yrkar att 

1. partikongressen arbetar för att regeringen ändrar direktiven för arbetsförmedlingen så att den 
anvisar i första hand arbetslösa personer i Sverige till de lediga arbetsplatser som uppstår 
säsongsmässigt och långsiktigt inom t ex agrara näringar, bärplockning och naturvård, innan 
tillstånd ges för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.  
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A8 
Utbildning och kompetensutveckling för trygga jobb 
Handels förbundskontors S-förening 
 
Allt för många har otrygga jobb i Sverige. Allt för många tvingas jaga extratimmar och hoppa in 
med kort varsel för att få ihop till en inkomst som det går att leva på. Att ha ett tidsbegränsat 
kontrakt och inte veta om eller när du får jobba nästa gång gör det svårt att kombinera privatliv 
och arbete. För att inte tala om möjligheterna att kunna planera framtiden och orka arbeta ett helt 
yrkesliv.  

Här har Socialdemokraterna fattat en rad viktiga beslut, som att verka för att avskaffa allmän 
visstidsanställning och stoppa hyvlingen av arbetstid. Det är viktigt att hålla i de frågorna, men 
ytterligare pusselbitar krävs för att skapa trygga jobb, en sådan viktig pusselbit är 
kompetensutveckling. 

Kompetensutveckling är viktigt för att ha fast förankring på arbetsmarknaden och för att kunna 
utvecklas på sina arbetsplatser. Goda möjligheter till kompetensutveckling är avgörande för 
samhällets förmåga att möta digitalisering, globalisering och klimatomställning utan att dessa 
leder till ökade klyftor och ojämlikhet. Att säkerställa rätt till kompetensutveckling är därför en 
viktig uppgift för socialdemokratin. 

Arbetsgivare investerar för lite i personalens kompetensutveckling. Handelsanställdas förbunds 
undersökningar visar att tillgången till utbildning är låg inom branschen. De utbildningsinsatser 
som görs saknar ofta relevant innehåll, både för arbetsplatsen och för arbetstagarens 
anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingen är ojämnt fördelad. Män, 
tjänstemän, heltidsanställda och tillsvidareanställda får i högst utsträckning kompetensutveckling 
av arbetsgivaren. Det är tydligt att förutsättningarna är särskilt dåliga på arbetsplatser med låg 
grundbemanning och hög andel otrygga anställningar. Förstärkt rätt till kompetensutveckling är 
därför en fråga om ökad jämlikhet och jämställdhet, och därmed särskilt angelägen för 
Socialdemokraterna. Därför behöver vi arbeta fram en strategi med reformer för arbetstagares 
rätt till kompetensutveckling. Det rör såväl kompetensutveckling på arbetsplatsen, ett offentligt 
utbildningssystem som är bättre anpassat för studier mitt i arbetslivet och utvecklat stöd från 
parternas omställningsorganisationer. 

På arbetsplatsen måste arbetstagare ges möjlighet att utveckla sin kompetens i takt med 
verksamhetens behov. Både genom ett systematiskt informellt lärande på arbetsplatsen och 
genom regelbunden formell kompetensutveckling i form av till exempel kurser och utbildningar. 
Det informella lärandet behöver få tydligare mål och struktur, med möjlighet till reflektion och 
uppföljning. Behoven avgörs lokalt, men för att möta upp dem behövs gemensamma strategier 
och systemlösningar.  

Det offentliga utbildningssystemet är idag huvudsakligen byggt för unga som ska in på 
arbetsmarknaden. Utbildningarna är ofta otillgängliga för förvärvsarbetare på grund av 
svårigheter att ta sig till studieorten eller att försörja sig under utbildningstiden. Det saknas en 
funktion med objektiv och branschövergripande kvalificerad yrkesvägledning för personer mitt i 
yrkeslivet. För att öka möjligheten för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens behöver 
utbildningssystemet anpassas, både gällande utbud och tillträde. Flexibiliteten när det gäller 
studieort och studietakt måste också öka för att människor ska kunna vidareutbilda sig parallellt 
med arbetet. De ekonomiska förutsättningarna för att på deltid eller heltid vara ledig från sitt 
jobb för att bygga på sin kompetens måste förbättras. För utbildningar som är relevanta för 
arbetsmarknadens behov borde ersättningen ligga i nivå med inkomstbortfallsprincipen i 
arbetslöshetsförsäkringen. Kompetensutveckling är det bästa sättet att förebygga utslagning. Men 
i de fall när arbetstagare drabbas av uppsägningar är det viktigt att trygghetssystemen fungerar 



som de ska. Här har de partsgemensamma trygghetsfonderna en viktig roll att spela. För att 
kvalificera sig för stöd vid uppsägning krävs idag en fast anställning, vilket stänger ute en stor del 
av LO-kollektivet. Detta måste ändras. Både för att hjälpa de medlemmar som har otrygga 
anställningar och för att det i förlängningen annars riskerar att bidra till negativ press på löner och 
villkor. 

Arbetstagare bör också få känna sig trygga när de prövar ett nytt jobb på samma sätt som de kan 
känna sig trygga när de studerar. Så kan vi öka rörligheten på arbetsmarknaden utan att minska 
tryggheten. Därför bör alla som arbetar ha rätt till tjänstledighet för att testa ett nytt jobb. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar fram en strategi med reformer och åtgärdsförslag för arbetstagares 
rätt till kompetensutveckling, genom systemlösningar för yrkesverksammas livslånga lärande 

2. Socialdemokraterna verkar för att det svenska utbildningssystemet anpassas för att i högre grad 
rikta sig till redan yrkesverksamma. Fler bör ges möjlighet till kompetensutveckling och att 
utbilda sig till bristyrken med en ersättningsnivå som motsvarar inkomstbortfallsprincipen i 
arbetslöshetsförsäkringen 

3. Socialdemokraterna verkar för att det stöd partsgemensamma omställningsorganisationer 
erbjuder i högre grad ska omfatta även visstids- och deltidsanställda arbetstagare 

4. Socialdemokraterna verkar för att arbetstagare ha rätt att vara lediga för att testa annat arbete 

5. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen 

6. motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A9 
Anpassad heltid för småbarnsföräldrar 
Aspuddens S-förening 
 
Knappt en tredjedel av alla kvinnor jobbar deltid. Deltidsarbete ger inte bara en lägre lön utan 
riskerar även att leda till sämre pension och en försämrad karriär- och löneutveckling. Den 
vanligaste orsaken till deltidsarbete är att det saknas ett heltidsjobb. Rätt till heltid förblir alltså en 
viktig jämställdhetsfråga. Samtidigt är vård av barn den näst vanligaste orsaken till deltidsarbete. 
För att även den med små barn ska klara av att arbeta heltid behöver vi våga definiera om vad 
heltid är och anpassa den efter de de moderna förutsättningar som råder.  

En anledning till att kvinnor känner sig tvungna att gå ned i tid under småbarnsåren är förstås att 
de tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. Dessa tendenser cementeras redan under 
föräldraledigheten då kvinnor är hemma längre. Ett jämställd uttag av föräldraförsäkringen skulle 
troligen bidra till att män och kvinnor tar ett mer lika ansvar för det obetalda hemarbetet. Men 
även om två heltidsarbetande föräldrar delar hemarbetet lika betyder inte det att tiden för att klara 
av lämning, hämtning och alla hushållsbestyr räcker till. Risken är fortsatt stor att någon eller 
båda föräldrarna behöver gå ned i tid, särskilt om de arbetar i oflexibla yrken.  

För småbarnsföräldrar finns här nämligen en stor orättvisa mellan dem som har flexibla jobb och 
inte. Den som har ett flexibelt jobb - vilket oftare är män - kan effektivisera arbetsdagen och 
svara på några mejl hemifrån för att på så sätt få ihop hämtning och lämning utan att gå ned i 
arbetstid. Samma möjlighet finns inte inom branscher med fasta arbetstider eller där man inte kan 
jobba hemifrån. Inom offentlig verksamhet där kvinnorna dominerar är det vanligt med oflexibla 
jobb med fasta arbetstider utan möjlighet att flexa eller jobba hemifrån.  

Vi behöver alltså kombinera arbetet för rätt till heltid med att också skapa förutsättningar för en 
anpassad heltid för småbarnsföräldrar inom oflexibla yrken. En sådan lösning skulle vara att 
skapa ett liknande system som korttidsarbete där småbarnsföräldrar inom offentlig sektor tillåts 
förkorta sin arbetstid med upp till 25 procent och samtidigt behålla drygt 90 procent eller hela sin 
lön. Försök med kortare arbetsdagar har nämligen redan gjorts på bland annat ett äldreboende i 
Göteborg med positiva resultat. Men samtidigt som staten sparade in pengar på minskad 
sjukskrivning och arbetslöshetsersättning så fick den kommunala arbetsgivaren stå för hela 
kostnaden i form av fler anställda. Med ett system liknande korttidsarbete kan staten ge tillbaka 
en del av dessa besparingarna till kommuner och regioner. Eftersom anställda inom denna sektor 
fortsätter att få tjänstepensionsavsättningar om de går ned i tid så borde systemet heller inte 
påverka pensionen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att införa ett system med anpassad heltid där kommun- och 
regionanställda småbarnsföräldrar tillåts gå ned i arbetstid med bibehållen lön 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den till 
Socialdemokraternas partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A10 
Arbetskraftinvandring, modern trafficking 
Fackliga utskottet, Handels-sossen, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Mycket av den arbetsmarknadspolitiken som regeringen Reinfeldt beslutade om ligger kvar på 
grund av majoritetsförhållanden i riksdagen. Ett av de besluten som har påverkat 
arbetsmarknaden är de beslut som fattades om arbetskraftsinvandring. Eller snarare om vilka 
regler som gäller när företagen har kompetensbrist. 

Givetvis är det så att kompetensbrist kan vara förödande för företagen. Arbetskraftsinvandring är 
också en företeelse sedan gammalt i Sverige. Skillnaden mellan 50-, 60- och 70 talens 
arbetskraftsinvandring och dagens är stor. Framförallt handlar det om att dagens 
arbetskraftsinvandrare har sitt arbetstillstånd knutet till företaget. Detta gör att företag kan 
kringgå regelverk som gäller på arbetsmarknaden. Det räcker med att hota med flygbiljett till 
hemlandet för att arbetstagaren tänker om och sväljer de sämre arbetsvillkoren. 

Vi motionärer tror att dessa problem inte finns i tjänstemannakåren eller bland yrken med 
akademisk bakgrund. Däremot vet vi att människor i LO yrken utnyttjas ordentligt. Det kan vara 
avvikelser från arbetstidslagen eller obefintliga semestervillkor. Det kan handla om lägre löner 
eller att arbetstagaren måste betala tillbaka av sin lön till arbetsgivaren under bordet. Detta har 
bevisligen hänt, det senaste ärendet var ett hemtjänstföretag i Stockholm, med kollektivavtal. Och 
säger man emot står man utan arbete. Och utan arbete får man åka tillbaka till hemlandet eller i 
värsta fall bli papperslös och försöka att få tag på arbete på den svarta marknaden. Därtill är 
samråden med Migrationsverket bara ett spel för galleriet, när den lokala fackliga organisationen 
godkänner anställningsform, arbetstidsvillkor och lön i samrådet så vet man att det inte gäller i 
verkligheten eftersom samrådet och arbetserbjudandet inte är bindande. 

Idag så jagas de som arbetar svart, de utan arbetstillstånd eller de som befinner sig utan tillstånd i 
landet. Nästan uteslutande så jagar man dessa människor och anser att deras arbete de utför inte 
är lagligt. Men tyvärr så ser man inte på dem som utnyttjar människor som oftast inte har något 
val än att arbeta svart utan papper. Straffet för arbetstagaren är hårt men arbetsgivarna kommer 
undan och kan göra nästa ansökning till Migrationsverket. 

Hela situationen medsvart arbetskraft sätter konkurrensen mellan företagen ur spel eftersom man 
inte konkurrerar med samma villkor. Den förra kongressen tog ställning för att arbetsgivarna ska 
få kännbara konsekvenser om de utnyttjar människor som har kommit till Sverige för att jobba. 
Men det behövs konkreta förslag om vad kännbara konsekvenser är. Vi uppmanar partiet att ta 
strama till lagstiftningen och ta fram konkreta förslag till straffsatser mot arbetsgivare som 
skamlöst utnyttjar människor. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna tillsätter en utredning med syfte att ta fram ett nytt regelverk för 
arbetskraftsinvandring 

2. utredningen har sin utgångspunkt i att arbetsgivarnas ansvar tydliggörs 

3. utredningen lägger förslag på åtgärder när arbetsgivarna missköter sig 

4. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen och sänder den till partikongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A11 
Arbetsmiljö 
Fackliga utskottet, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Arbetsmarknaden i Sverige är könsuppdelad. I tjugosex av de trettio största yrkena råder en 
ojämn könsfördelning. Vård, skola och omsorg är branscher där kvinnor är i majoritet. 

Den könsuppdelade arbetsmarknaden gör att kvinnor och män utsätts för olika risker. Kvinnor 
blir oftare sjuka av sitt arbete, medan män råkar ut för fler olyckor på arbetsplatsen. 

Sedan 1980-talet har kvinnor högre sjukfrånvaro än män, och skillnaderna fortsätter att öka. Fler 
kvinnor än män tvingas också lämna sina jobb i förtid på grund av hälsoskäl. Det får allvarliga 
konsekvenser för kvinnors ekonomi på både kort och lång sikt.  

Fler kvinnor än män uppger att arbetsbelastningen har ökat. Belastningsskador är den främsta 
orsaken till sjukfrånvaro på grund av arbetssjukdom för både kvinnor och män. På andra plats 
kommer sociala eller organisatoriska faktorer. Det finns några stora kvinnoyrken där människor 
riskerar att dö i förtid. Av dessa hamnar städare i topp följt av köks- och restaurangbiträden, och 
vård- och omsorgspersonal. 

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att fler människor ska få möjlighet att kunna arbeta 
längre och utan risker för ohälsa. Det gäller både kvinnor och män.  

Få arbetsplatser är idag förskonade från stress och hög arbetsbelastning. Effektiviseringar och 
hårdnande konkurrens har ett högt pris. Ett pris som anställda ofta får betala och som kan bli 
kostsamt, inte bara för dem som drabbas. En utarbetad medarbetare som tvingas till en långvarig 
sjukskriven blir en stor kostnad för arbetsgivaren. För ett hållbart arbetsliv är det därför viktigt att 
man skapar rutiner, dokumenterar, följer upp och åtgärdar riskerna för anställda att få besvär av 
stress och hög arbetsbelastning. 

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga risker för arbetsrelaterad stress hos personalen 
på samma sätt som med andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Stress beror 
uteslutande på brister i organisationen eller de sociala faktorerna på arbetsplatsen. 

Arbetsorganisation och arbetssätt måste därför ständigt omprövas och förnyas. Det är därmed av 
största vikt att det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet är organiserat så att det hela tiden 
förbättrar arbetsmiljön. Arbetsorganisation, arbetsförhållanden och arbetstid ska så långt som 
möjligt anpassas till medarbetarens förutsättningar och bidra till bästa möjliga hälsa och 
välbefinnande. 

Kortsiktiga ekonomiska argument kan aldrig vara starkare än anställdas liv och hälsa. Med hjälp 
av förebyggande insatser kan man förhindra att kvinnor slås ut från arbetsmarknaden och att 
deras livstid blir kortare grund av arbetsmiljörelaterade problem. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet med bland annat 
högre sanktionsavgifter 

2. Socialdemokraterna verkar för starkare skrivningar i Arbetsmiljölagen. 

3. Socialdemokraterna arbetar för att Arbetsmiljöverket prioriterar detta. 

4. Socialdemokraterna arbetar för att Arbetsmiljöverket tillförs de ekonomiska och personella 
resurser som krävs för att göra detta möjligt 



5. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
kongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A12 
Arbetsmiljö 
Handels-Sossen 
 
Arbetsmarknaden i Sverige är könsuppdelad. I tjugosex av de trettio största yrkena råder en 
ojämn könsfördelning. Vård, skola och omsorg är branscher där kvinnor är i majoritet. 

Den könsuppdelade arbetsmarknaden gör att kvinnor och män utsätts för olika risker. Kvinnor 
blir oftare sjuka av sitt arbete, medan män råkar ut för fler olyckor på arbetsplatsen. 

Sedan 1980-talet har kvinnor högre sjukfrånvaro än män, och skillnaderna fortsätter att öka. Fler 
kvinnor än män tvingas också lämna sina jobb i förtid på grund av hälsoskäl. Det får allvarliga 
konsekvenser för kvinnors ekonomi på både kort och lång sikt.  

Fler kvinnor än män uppger att arbetsbelastningen har ökat. Belastningsskador är den främsta 
orsaken till sjukfrånvaro på grund av arbetssjukdom för både kvinnor och män. På andra plats 
kommer sociala eller organisatoriska faktorer. Det finns några stora kvinnoyrken där människor 
riskerar att dö i förtid. Av dessa hamnar städare i topp följt av köks- och restaurangbiträden, och 
vård- och omsorgspersonal. 

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att fler människor ska få möjlighet att kunna arbeta 
längre och utan risker för ohälsa. Det gäller både kvinnor och män.  

Få arbetsplatser är idag förskonade från stress och hög arbetsbelastning. Effektiviseringar och 
hårdnande konkurrens har ett högt pris. Ett pris som anställda ofta får betala och som kan bli 
kostsamt, inte bara för dem som drabbas. En utarbetad medarbetare som tvingas till en långvarig 
sjukskriven blir en stor kostnad för arbetsgivaren. För ett hållbart arbetsliv är det därför viktigt att 
man skapar rutiner, dokumenterar, följer upp och åtgärdar riskerna för anställda att få besvär av 
stress och hög arbetsbelastning. 

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga risker för arbetsrelaterad stress hos personalen 
på samma sätt som med andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Stress beror 
uteslutande på brister i organisationen eller de sociala faktorerna på arbetsplatsen. 

Arbetsorganisation och arbetssätt måste därför ständigt omprövas och förnyas. Det är därmed av 
största vikt att det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet är organiserat så att det hela tiden 
förbättrar arbetsmiljön. Arbetsorganisation, arbetsförhållanden och arbetstid ska så långt som 
möjligt anpassas till medarbetarens förutsättningar och bidra till bästa möjliga hälsa och 
välbefinnande. 

Kortsiktiga ekonomiska argument kan aldrig vara starkare än anställdas liv och hälsa. Med hjälp 
av förebyggande insatser kan man förhindra att kvinnor slås ut från arbetsmarknaden och att 
deras livstid blir kortare grund av arbetsmiljörelaterade problem. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet med bland annat 
högre sanktionsavgifter 

2. Socialdemokraterna verkar för starkare skrivningar i Arbetsmiljölagen. 

3. Socialdemokraterna arbetar för att Arbetsmiljöverket tillförs de ekonomiska och personella 
resurser som krävs för en högre ambitionsnivå. 



4. Socialdemokraterna i Stockholms stad skickar motionen vidare till Socialdemokraternas 
partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A13 
De som jobbar i någons hem förtjänar trygga arbetsvillkor 
Fackliga utskottet, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
För arbetare vars arbetsplats är någon annans hem gäller inte normal arbetsrätt. På de jobben 
hamnar den anställdes rätt i kollision med den enskildes rätt. Det handlar främst om avsteg från 
rätten till en säker arbetsmiljö och en rimlig arbetstid. Historiskt har det främst gällt de som 
städar eller passar barn och gamla i borgerliga hem. Idag kallas tjänsterna hushållsnära och utförs 
ofta med RUT-bidrag.  

Sedan LSS-reformen 1994 har en annan grupp vuxit fram, personliga assistenter. För de här två 
grupperna är det inte lagens om anställningsskydd, arbetstidslagen eller arbetsmiljölagen som 
ligger till grund för deras arbetsvillkor. För dem gäller istället Lagen om husligt arbete som 
innehåller en rad tveksamheter jämfört med villkoren på resten av arbetsmarknaden. Flera avsteg 
från arbetstidslagen görs till exempel kan ordinarie övertid uppgå till 300 timmar per år istället för 
200 timmar. Vid uppsägning gäller inte saklig grund utan arbetsgivaren kan avsluta anställningen 
enligt eget tycke med endast en månads uppsägningstid.  

2018 ratificerade Sverige Internationella arbetsorganisationens, ILO, konvention om anständiga 
arbetsvillkor för hushållsarbetare. Något som alliansregeringen innan sa nej till. Men samtidigt 
gjordes bara en mindre förändring i lagen om hushållsnära tjänster. Numera har de som arbetar 
enligt lagen rätt till anställningsavtal. Däremot ligger avstegen från arbetstidslagen kvar liksom att 
saklig grund begreppet saknas. 

Det är ovärdigt att de som jobbar i andras hem ska ha det sämre än andra på arbetsmarknaden. 
Det är dags att avskaffa undantagen en gång för alla. 
 

 

Vi yrkar att 

1. socialdemokraterna verkar för att lagen om husligt arbete avskaffas 

2. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A14 
En klokt reglerad arbetskraftsinvandring 
Kungsholmens s-förening 
 
Den lagstiftning som infördes 2008 innebar att utformning och tillämpning av regler om 
arbetskraftsinvandring så gott som helt lades i händerna på arbetsgivare. De enda krav som 
lagfästes var att de personer som rekryterades skulle erhålla minst minimilön och ha möjlighet att 
stanna två plus två år. Samma regler gäller numera för alla kategorier av arbetskraftsinvandrare. 

En konsekvens av lagstiftningen är att invandringen har ökat men vad gäller personer från andra 
EU-länder så har inte proportionerna mellan brist-, överskotts- och balansyrken förändrats. När 
det gäller invandring från länder utanför EU så har ökningen nästan helt gällt överskottsyrken. 

Ett annat fenomen är att genomsnittslönen sjunker under rätt lång tid efter att en person anställts 
i Sverige. För alla kohorter sedan 2009 så har lönen fallit under 6 – 7 år innan den börjar öka. 
Några förklaringar till denna hängmatta är inte kända. 

Det finns en viktig och signifikant skillnad mellan personer med mycket hög utbildning 
(civilingenjörer, läkare, datatekniker) och personer med låg utbildning som i stor utsträckning 
arbetar i privat servicesektor. Av de högt kvalificerade som kom 2009 fanns bara 7 procent kvar 
två år senare medan 75 procent av personer som arbetade servicesektorn har stannat kvar. 

Det fusk som regelbundet avslöjas hänför sig i alltväsentligt till den privata servicesektorn men 
eftersom lagstiftningen är gemensam för alla kategorier blir kontrollen lika nitisk för alla. Detta är 
sannolikt ett skäl till de uppmärksammade fall då personer med nyckelpositioner i svenska företag 
utvisas på grund av formellt slarv. Ett annat besläktat problem är att nuvarande lagstiftning 
blandar samman asyl- och arbetskraftsinvandring. 

Det finns anledning att se över en lagstiftning som inte alls fått utlovade effekter och ställa frågan 
om det är rimligt att arbetsgivare är enväldiga domare. Det finns flera andra förändringar som bör 
övervägas. Möjligen bör lönenivån höjas. Det ter sig också rimligt att ställa krav på utbildning när 
det gäller arbetskraftsinvandring. Det måste också utredas, mot bakgrund av utvecklingen sedan 
2008, om det finns behov av att tillåta invandring till sektorer där det finns ett överskott på 
arbetskraft i landet. Effekten är med säkerhet att redan låga löner blir ännu lägre. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Effekterna av de regler för arbetskraftsinvandring som infördes 2008 skyndsamt utreds. 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till partikongressen 
2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A15 
Ett demokratiskt och hållbart arbetsliv 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening, Kärrtorps s-förening 
 
Många människor upplever att tiden vid sidan av arbetet inte räcker till för återhämtning, 
personlig utveckling och att vårda nära relationer. Samtidigt ökar den arbetsrelaterade psykiska 
ohälsan. Antalet sjukskrivna med utmattningssymtom har sexdubblats sedan 2010. Arbetets 
verklighet manar oss att stanna upp och fundera över arbetslivets syfte, kvalitet och struktur. 

Vi menar att ett framtidsinriktat politiskt projekt måste utmana rådande föreställning att all 
produktivitetstillväxt ska omsättas i ökad materiell konsumtion. Vi är också övertygade om att 
mer bör göras för att öka arbetstagarens ekonomiska makt och stärka arbetet mot arbetsrelaterad 
ohälsa. Vi vill se en arbetslivspolitik som fokuserar på mer frihet, större inflytande och bättre 
arbetsmiljö. 

Arbetstidsförkortning  

Arbetstidsfrågan har varit ett centralt inslag i arbetarrörelsens frihetskamp. Under 1900-talet 
förkortades arbetsveckan stegvis från 56 till 40 timmar, men sedan 1973 har ingen förkortning av 
den lagstadgade normalarbetsveckan genomförts. Vi menar att det är hög tid för en reform som 
sänker heltidsmåttet från 40 till 35 timmar per vecka.  

Det är viktigt att påpeka att en arbetstidsförkortning inte är en samhällskostnad gentemot 
nuvarande materiella standard, utan en alternativkostnad relativt potentiell framtida produktion. 
Det är därför fullt möjligt att, precis som vid tidigare arbetstidsförkortningar, både höja löner och 
korta arbetstiden. Även med väldigt pessimistiska antaganden om produktivitets- och 
sysselsättningseffekter skulle en stegvis genomförd arbetstidsförkortning med bred marginal 
kunna bekostas inom ramen för den förväntade årliga tillväxten. Vi skulle alltså fortsatt bli rikare, 
men i något långsammare takt under reformens genomförande. 

En arbetstidsförkortning bör införas varsamt för att säkerställa att den offentliga servicen inte 
påverkas. Att offentlig sektor präglas av en hög andel deltidsarbete förenklar samtidigt 
genomförandet av en arbetstidsförkortning eftersom det för många kommer innebära uppräknad 
sysselsättningsgrad snarare än färre arbetade timmar. Genom att heltidsarbetande får sänkt 
arbetstid och deltidsarbetande får uppräknad sysselsättningsgrad är en generell 
arbetstidsförkortning också fullt förenlig med det viktiga arbetet för att göra heltid till norm. 

Tidsfristen för det stegvisa införandet kan bedömas till 10 år men måste utredas så att 
kompetensförsörjningen i offentlig sektor säkras. Vi menar också att riktade statsbidrag bör 
införas för att kompensera kommuner och landsting för ökade kostnader vid 
arbetstidsförkortning. 

Ett demokratiskt arbetsliv 

Vi tar för givet att alla beslut om styret av vår komplexa statsapparat ska tas gemensamt, men 
inom näringslivet och på arbetsplatsen har anställda jämförelsevis lite att säga till om. När det 
offentliga går in med stora summor för att rädda krisande branscher och företag är det fullt 
rimligt att vi samtidigt hittar vägar för att omsätta det medborgerliga ekonomiska stödet i 
medborgerligt ekonomiskt inflytande. Utan strategier för ökad ekonomisk demokrati förblir vi 
låsta i en modell där vinsterna privatiseras och förlusterna socialiseras. Ett första steg bör vara att 
utreda möjligheterna till utökad arbetsplatsdemokrati och medborgarnas demokratiska inflytande 
över den ojämlika kapitalkoncentrationen. 

Tryggare anställningar och en hållbar arbetsmiljö 



Ett demokratiskt arbetsliv förutsätter trygga arbetstagare och att lagar och regler efterlevs. Det 
senaste decenniet har ansvariga myndigheters tillsynskapacitet kraftigt försvagats. Detta gäller inte 
minst Arbetsmiljöverket. Ökad myndighetskontroll skulle motverka brott i arbetslivet och minska 
den osunda konkurrensen på arbetsmarknaden. Vi menar att Socialdemokraterna måste driva att 
anslagen till Arbetsmiljöverket höjs för att stärka arbetsmiljöarbetet och att ett arbetslivsinstitut 
inrättas för att bedriva forskning inom arbetsorganisation och hälsoeffekter. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att den lagstiftade normalarbetsveckan förkortas från 40 till 
35 timmar 

2. Socialdemokraterna ska verka för riktade statsbidrag som kompenserar kommuner och 
regioner för ökade kostnader vid arbetstidsförkortning 

3. Socialdemokraterna ska verka för att en utredning tillsätts om ökad ekonomisk demokrati 

4. Socialdemokraterna ska verka för att anslagen till Arbetsmiljöverket höjs och 
tillsynskapaciteten förbättras 

5. Socialdemokraterna ska verka för att det inrättas ett nytt Arbetslivsinstitut för forskning om 
arbetslivsrelaterade frågor 

6. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

7 Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A16 
Förkorta arbetstiden 
Hässelby strands s-förening, SEKO-sossen 
 
I Sverige har vi under många decennier nu arbetat under 8-timmarsdagen. Under lång tid har 
även arbetarrörelsen gemensamt haft som krav att en dag införa 6-timmarsarbetsdag. Detta krav 
har dock med åren blivit allt mer undangömt för att till slut helt försvinna från våra program. Det 
betyder dock inte att behovet av att förkorta arbetet både med hänsyn till den arbetsinsats 
arbetare i Sverige genomför men också för uteblivna löneökningar genom flera decennier tillbaka. 
Vi som arbetar ska ha betalt för det arbetet vi utför – att förkorta arbetstiden är ett sätt att 
kompensera för våra löner. Vad som är ett bra första steg i förhållande till vad som är görbart på 
rådande arbetsmarknad bör dock utredas. Därför vore det rimligt att ett arbetareparti som det 
socialdemokratiska ser till att ta fram ett förslag för kortad arbetstid, eventuellt i samråd med 
fackföreningsrörelsen. Annars på eget initiativ som arbetarklassens politiska representant. 
 

 

Vi yrkar att 

1. uppdra åt SAP att utreda vad som är en genomförbar generell arbetstidsförkortning. 

2. SAP ställer sig bakom principen att arbetstiden generellt ska förkortas. 

3. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A17 
Inför hårdare krav på arbetsgivare att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa 
Avantgarde S-kvinnor 
 
Arbetsmiljöverket har pekat ut psykosociala arbetsmiljörisker som en av de största framtida 
utmaningarna i arbetslivet. Psykisk ohälsa är idag den snabbast växande orsaken bakom 
långtidssjukskrivningar och ofta handlar det om stressrelaterade symptom. Stress är numera en av 
vår tids stora folksjukdomar och har blivit den vanligaste orsaken till sjukdom bland arbetstagare i 
hela EU. I Sverige beror upp emot 40 procent av nya sjukskrivningar på psykiska diagnoser som 
stress, depression och utbrändhet. Men ohälsotalet kan vara större än så.  

Drygt hälften av alla sysselsatta, 53 procent, uppger att de har alldeles för mycket att göra. Mellan 
a ̊r 2005 och 2015 anmäldes drygt 20 700 arbetssjukdomar som orsakats av stress och hög 
arbetsbelastning. De tre senare åren mer än fördubblades anmälningarna. En tredjedel kommer 
fra ̊n personer i åldern mellan 45 och 54 år. Anma ̈lningarna är na ̈stan tre gånger mer vanligt bland 
kvinnor a ̈n män. Kvinnorna hade under 2013 nära dubbelt så många sjukpenningdagar (12,3) 
jämfört med männen (6,6) utöver de två första veckorna som arbetsgivaren står för.  

Det handlar om hög arbetsbelastning, otrygga anställningsavtal, arbetsplatsmobbning och 
utmaningar i att finna balans mellan privatliv och arbetsliv. Arbetsmarknaden och arbetslivet har 
förändrats likväl som kunskapen kring vilka orsaker som ligger till grund för arbetsrelaterad 
ohälsa i dagens arbetsliv.  

På dagens arbetsplatser är det inte längre i lika hög grad fysiska skador som uppkommit av för 
tungt arbete eller hantering av farligt gods eller maskiner. Ett stort problem som vuxit fram är 
däremot att vi kan jobba dygnet runt, nås överallt och aldrig får en paus. För att få en ledig stund 
måste varje individ själv säkerställa att denna aktivt arbetar mot detta. Men det bör likväl vara 
arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivare som prioriterar och arbetar systematiskt med den 
psykosociala arbetsmiljön har mycket att vinna. Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av 
ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. 

Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja 
produktiviteten och kreativiteten i en organisation. Dessutom minskas, med stor sannolikhet, 
antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar som är förknippat med höga kostnader för både 
arbetsgivare och samhälle. Enligt Socialstyrelsen kostar det samhället cirka 70 miljarder kronor 
per år att anställda blir sjuka av stress. En uppskattning på vad det kostar att behandla de sjuka 
och vad man förlorar i utebliven produktion. Det är en ökning på 20 miljarder kronor på tio år. 

Socialdemokraterna bör verka för att förbättra arbetsvillkoren på marknaden och sänka 
ohälsotalet och sjukskrivningarna i landet. Stress och psykisk ohälsa är en stor 
samhällsekonomisk fråga och en fråga om jämställd hälsa. Förändring nås bäst genom utbildning, 
handlingsplaner och sanktioner för arbetsgivare som inte sköter sig. Samt genom att ge vården 
fler resurser till att upptäcka och behandla stressrelaterade fall. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att införa ekonomiska sanktioner mot arbetsgivare som inte har 
en tydlig plan för förebyggande av arbetsrelaterad psykisk ohälsa och/eller inte har en individuell 
plan för att succesivt återinföra en sjukskriven i arbete 

2. Socialdemokraterna verkar för att ge mer resurser till Arbetsmiljöverket att utföra 
arbetsmiljöinspektioner på arbetsplatser 



3. Socialdemokraterna verkar för att införa obligatorisk utbildning kring föreskrifterna om 
organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4. för offentligt anställda på ledarpositioner  

4. Socialdemokraterna verkar för att se till att vården har mer resurser och kunskap att ta hand 
om patienter med stressrelaterade symptom och psykisk ohälsa 

5. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den till 
Socialdemokraternas partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A18 
Reglera den allmänna visstidsanställningen 
Kungsholmens s-förening 
 
Den allmänna visstidsanställningen i Sverige har allvarliga brister, både för anställda och för 
samhället. De anställda arbetar på timbasis, kan inte veta i förväg hur stora inkomster de kan 
räkna med och lever därför i ekonomisk otrygghet. De timanställda har i många fall också för få 
arbetade timmar för att kunna bli berättigade till a-kassa (tillfälliga förbättringar har införts under 
coronakrisen). Om de saknar schema får de inte heller sjuklön vid sjukdom, vilket tvingar många 
att arbeta i stället för att sjukskriva sig. 

Andelen timanställda i Sverige har under flera år legat omkring 15 procent. Inom äldreomsorgen i 
riket är mer än var fjärde tillfälligt anställd, medan i stockholmsregionens äldreomsorg 40 procent 
av personalen är timanställd. Forskning vid universitetet i Göteborg visar att timanställda inom 
vård och omsorg ofta cirkulerar mellan flera arbetsplatser och möter ett stort antal olika anställda 
och vårdtagare. De sociala kontakterna blir onödigt många, vilket kan både försvåra 
möjligheterna att skapa trygga relationer med vårdtagarna och öka risken för smittspridning. Att 
timanställda av ekonomiskt nödtvång trots sjukdom måste arbeta och därmed bidra till smitta och 
förlust av liv är inte acceptabelt i dagens samhälle. 

Lagen om anställningsskydd, Las, stadgar att tillsvidareanställning ska vara huvudregel i Sverige. 
Men när så många anställda, särskilt inom vård och omsorg, nu visar sig sakna tillsvidarekontrakt, 
blir det tydligt att arbetsgivare systematiskt använder tillfälliga anställningar i stället för 
tillsvidareanställningar, inte bara för toppar i belastningen utan också för i förväg kända, mer 
långsiktiga arbetskraftsbehov. Lagens prioriteringar återspeglas därmed inte i praktiken i 
samhället.  

Den allmänna visstidsanställningen behöver därför regleras, i första hand för att skapa en större 
förutsägbarhet för de anställda och för att kunna ge dem rätt till a-kassa och sjuklön. 
 

 

Vi yrkar att 

1. socialdemokraterna tar initiativ till en översyn av den allmänna visstidsanställningen med avsikt 
att skapa en större ekonomisk trygghet för de anställda och för att kunna ge dem rätt till a-kassa 
och sjuklön.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A19 
Rör inte LAS! 
SSU Stockholm, SSK, SSU Facklig, SSU Front, SSU Kista, SSU Kontakt, SSU Kungsholmen, 
SSU Norra Real, SSU Wasastan, SSU Västerort, SSU Östermalm 
 
Till följd av det så kallade Januariavtalet tillsatte regeringen en utredning för att reformera Lagen 
om anställningsskydd. Uppdraget var bland annat att arbetsrätten skulle ” moderniseras och 
anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan 
arbetsmarknadens parter upprätthålls”. När utredningens förslag nu kommit ut kan vi konstatera 
att så inte är fallet. Istället har som många befarat balansen tippat åt arbetsgivarnas fördel. 
Utredningen föreslår lättnader där det idag finns hinder för att sparka anställda. Slopade krav om 
skäl för uppsägning, det ska istället bli lättare för företagen att bli av med oss som arbetar.  

Det kommer även att skapa en tystnadskultur på arbetsplatser där personalen inte vågar säga till 
när något är fel. Hela den framgång som uppnåddes med #MeToo kommer antagligen att gås 
förlorad när kvinnor inte längre kommer våga säga emot när chefer trakasserar dem av rädsla att 
förlora sitt jobb. Vi kommer troligen att se ett stort uppsving i dödsfall på arbetsplatser när man 
inte längre vågar gå till ett skyddsombud för att larma om fel. 

Att vara ett arbetareparti förpliktigar. Socialdemokraterna har ett ansvar att företräda oss som 
arbetar och som vår politiska gren skydda oss mot högerns politiska angrepp. De försämringar – 
inte moderniseringar – som föreslås i utredningen riskerar att tysta våra redan utsatta 
arbetsplatser ännu mer. Ett fackligt medlemskap blir en risk om du arbetar på ett företag med 
upp till 15 anställda. Då kan du sparkas utan giltig anledning, enligt utredningens förslag. Mitt i 
detta har också coronakrisen kommit och visat tydligt att Centerpartiet och Liberalerna, som 
tvingat igenom dessa förslag, helt har fel när de påstår att det skulle vara svårt att göra sig av med 
personal i Sverige. Tvärtom. Vi har redan hyvlingar, timanställningar, allmän visstidsanställning 
och SMS-anställningar. Arbetsmarknaden är redan oanständig. Om arbetsrätten ska moderniseras 
så ska det snarare ske åt andra hållet än åt det utredningen pekar. 

Men att lagen är från 70-talet har dock högerpartierna rätt. Men till skillnad från dem säger vi, 
vrid inte klockan tillbaka. Socialdemokratin ser framåt. 
 

 

Vi yrkar att 

1. skrota regeringens LAS-utredning. 

2. LAS inte får försämras för arbetarnas räkning. 

3. förändringsförslag inom arbetsrätten måste godkännas av LO. 

4. Socialdemokratin har som mål att stärka arbetsrätten i syfte att skydda de som arbetar. 

5. Socialdemokratins odiskutabla mål är att stärka arbetarnas ställning på arbetsmarknaden.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A20 
Sex timmars arbetsdag 
Kungsholmens s-förening 
 
Forskningen är tydlig; sex timmars arbetsdag med bibehållen lön minskar stressen och ökar 
välmåendet för de anställda.  

Flera kommuner i Sverige har på olika sätt gjort försök med sex timmars arbetsdag, bland annat 
Sundsvall, Östersund och Göteborg. De flesta försök har skett inom den kommunala välfärden, 
såsom inom socialtjänsten eller äldrevården. Det finns även flera privata företag som infört sex 
timmars arbetsdag med lyckade resultat. 

På de platser där försöken gjorts visar utvärderingar att personalen mår bättre, upplever mindre 
stress på arbetstid och har lättare att koppla bort jobbet när de går hem. Flera av försöken 
innebär att de anställda fortsatt ska utföra arbetsuppgifter som motsvarar heltid. I Östersund 
upplevde personalen i högre utsträckning att de hann med sina arbetsuppgifter på den förkortade 
arbetstiden än innan. 

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön kan öka kostnaderna för arbetsgivaren, men den 
minskade stressen och ökade välmåendet hos medarbetarna bör innebära minskade kostnader 
över tid i form av till exempel minskade sjukskrivningskostnader. Det har också bevisligen lett till 
lägre personalomsättning och gör det lättare att rekrytera. 

Socialdemokraterna har i regeringsställning sänkt arbetstiden i flera steg, från 48 timmar per 
vecka 1919, till 45 år 1958, till 42,5 år 1967 och 40 timmar per vecka 1970. Nu är det dags igen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att förkorta den ordinarie arbetstiden från 40 till 30 timmar 
per vecka. 

2. Stockholms partidistrikt ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till Socialdemokraternas 
partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A21 
Skärpt tillsyn över lika lön för lika arbete 
HBTs Stockholm, SSU 25+, Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening, Aspuddens s-förening, Ängby 
s-förening 
 
På Socialdemokraternas hemsida står det: “Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor 
och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är 
och ska behandlas som jämlikar.”  

Principen om lika lön för lika arbete har länge varit en grundsten inom socialdemokratin och 
arbetarrörelsen. Redan 1919 ansåg ILO (Internationella arbetsorganisationen) att lika lön för lika 
arbete åt män och kvinnor var en viktig fråga.  

Trots detta ser vi idag, mer än 100 år senare, att personer fortfarande behandlas olika på 
arbetsmarknaden på grund av kön och att löneskillnader mellan kön fortfarande existerar. Flera 
fackförbund vittnar om att arbetet är svårt. Vi vet vart vi vill, men det finns mycket kvar att göra 
om vi ska komma dit. Om arbetsmarknadsparterna inte lyckats utjämna lönegapet behöver vi se 
över vår lagstiftning. 

Alltsedan 2009 har Island varit världens mest jämställda land enligt World Economic Forums 
årliga Global Gender Gap Reports. Under 2017 röstade Islands Allting igenom ett lagförslag som 
förpliktigar företag med fler än 25 anställda att årligen införskaffa ett statligt certifikat för 
jämställd lön. Om de inte gör detta kan de bli skyldiga att betala böter. Detta certifieringskrav för 
jämställda löner – världens första – trädde i kraft i början av 2018. 

I Sverige framgår det av diskrimineringslagen att arbetsgivare med minst 10 anställda är skyldiga 
att varje år analysera löneskillnader och eventuella samband med kön, att de kan bli förpliktade 
att lämna DO (diskrimineringsombudsmannen) uppgifter om detta, samt att de kan behöva 
betala viten om de inte gör det. Men skyldigheten att dela informationen med DO – och därmed 
DO:s möjlighet att granska om analyserna gjorts och huruvida arbetsgivarens lönesättningar är 
jämställda – aktualiseras först om DO riktat en begäran om sådana uppgifter till den berörda 
arbetsgivaren.  

Sådana individuellt riktade informationsförelägganden är ett viktigt medel i DO:s arsenal. Men 
DO har begränsade resurser och flera andra angelägna områden utöver jämställda löner att 
bevaka. En tillsynsordning som är beroende av huruvida myndigheten själv väljer att granska en 
viss arbetsgivare är otillräcklig för att påverka de systematiska löneskillnader som fortfarande 
präglar arbetsmarknaden. Vår lagstiftning behöver kompletteras. Det är hög tid att följa Islands 
exempel och införa ett liknande, automatiskt certifieringskrav för jämställda löner. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att införa ett lagstadgat certifieringskrav för jämställd lön 
som tar sin utgångspunkt i Islands exempel. 

2. Socialdemokraterna ska verka för skärpt tillsyn över arbetsgivares efterlevnad av principen om 
lika lön för lika arbete oavsett kön. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A22 
Stoppa hyvlingen! 
Fackliga utskottet, Handels-sossen, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Tänk dig att du jobbar heltid. Det är mycket att göra, men du och kollegorna kämpar på. En dag 
fattar din arbetsgivare beslutet att skära ner. I stället för att följa lagen om anställningsskydd och 
säga upp en person enligt turordningslista tar arbetsgivaren bort timmar från allas scheman. 

Din heltid blir deltid. Du får lägre lön. Din pension påverkas. Du tvingas plötsligt att slåss om 
extra timmar för att få ekonomin att gå ihop. Om du hade blivit uppsagd hade du haft lön under 
uppsägningstiden och rätt till a-kassa. Nu förväntas du bara gilla läget. 

I ett antal domar från Arbetsdomstolen fastslås att anställningstryggheten enligt LAS bara gäller 
anställningskontraktet i sig, inte hur många timmar det innehåller. Arbetsgivaren har alltså rätt att 
dra ner arbetstidsmåttet i kontraktet. 

Den rödgröna regeringen tillsatte en utredning för att stärka anställningstryggheten och stoppa 
hyvlingen. När förslagen från utredningen sedan presenterades valde den nuvarande regeringen 
att inte gå vidare med förslagen. 

Samtidigt säger Januariavtalet att balansen mellan arbetsmarknadens parter ska upprätthållas och 
att arbetstagare ska skyddas mot godtycke. I så fall krävs det förändringar i lagstiftningen som 
skyddar mot hyvling. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Lagen om anställningsskydd skärps i syfte att stoppa hyvlingen 

2. Socialdemokraterna i Stockholm stad antar motionen som sin egen 

3. Socialdemokraterna i Stockholm stad skickar motionen vidare till Socialdemokraternas 
partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A23 
Svart arbetsmarknad 
Fackliga utskottet 
 
Idag så jagas de som arbetar svart, de utan arbetstillstånd eller de som befinner sig utan tillstånd i 
landet. Nästan uteslutande så jagar man dessa människor och anser att deras arbete de utför inte 
är lagligt. Givetvis är det så att alla som arbetar ska också betala skatt, den gemensamma 
välfärden i Sverige kräver det och skatteunderlaget är en förutsättning för att välfärdssamhället 
ska kunna fungera. 

Men tyvärr så ser lagstiftaren inte dem som utnyttjar människor, oseriösa arbetsgivare. Straffet 
faller mycket hårdare på den som arbetar svart än på den som anställer svart arbetskraft. 
Arbetstagarna har oftast inte något annat val än att arbeta svart utan papper. Vi anser att det 
hårdare straffet ska ges till dessa oseriösa arbetsgivare. Vi anser att de inte ska ha möjlighet att 
utnyttja människor som befinner sig i underläge.  

Det är även så att arbetsgivare som använder sig av svart arbetskraft sätter konkurrensen mellan 
företagen ur spel om man inte konkurrensen på lika villkor. I England så har man infört höga 
böter på varje person som man hittar på ett företag som arbetar utantillstånd. Det är 
arbetsgivaren som ansvarar att alla som arbetar på en arbetsplats har rätt papper och rätt tillstånd. 
 

 

Vi yrkar att 

1. man via lag kan bötfälla arbetsgivare som inte har sett till att arbetstagare har korrekta papper 

2. böterna för varje person som man finner på ett företag ska vara kännbart, minst 50 000 
SEK/person 

3. mer resurser tillskjuts ekobrottsmyndigheten för att kunna arbeta mot arbetslivskriminalitet. 

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A24 
Svart arbetsmarknad 
Handels-Sossen 
 
Idag så jagas de som arbetar svart, de utan arbetstillstånd eller de som befinner sig utan tillstånd i 
landet. Nästan uteslutande så jagar man dessa människor och anser att deras arbete de utför inte 
är lagligt. Givetvis är det så att alla som arbetar ska också betala skatt, den gemensamma 
välfärden i Sverige kräver det och skatteunderlaget är en förutsättning för att välfärdssamhället 
ska kunna fungera. 

Men tyvärr så ser lagstiftaren inte dem som utnyttjar människor, oseriösa arbetsgivare. Straffet 
faller mycket hårdare på den som arbetar svart än på den som anställer svart arbetskraft. 
Arbetstagarna har oftast inte något annat val än att arbeta svart utan papper. Vi anser att det 
hårdare straffet ska ges till dessa oseriösa arbetsgivare. Vi anser att de inte ska ha möjlighet att 
utnyttja människor som befinner sig i underläge.  

Det är även så att arbetsgivare som använder sig av svart arbetskraft sätter konkurrensen mellan 
företagen ur spel om man inte konkurrensen på lika villkor. I England så har man infört höga 
böter på varje person som man hittar på ett företag som arbetar utantillstånd. Det är 
arbetsgivaren som ansvarar att alla som arbetar på en arbetsplats har rätt papper och rätt tillstånd. 
 

 

Vi yrkar att 

1. man via lag kan bötfälla arbetsgivare som inte har sett till att arbetstagare har korrekta papper 

2. att böterna för varje person som man finner på företaget ska vara kännbart och baseras på en 
procentsats på företagets omsättning, dock minst 50 000 kr per person.  

3. Socialdemokraterna i Stockholms stad skickar motionen vidare till Socialdemokraternas 
partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A25 
Tillbaka till ordning och reda 
Fackliga utskottet, Handels-sossen, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Arbetstidslagen har genomgått en del förändringar de senaste åren. EU- direktivet reglerade 
dygns- och veckovilan ett antal år sedan. Det var klart en förbättring för arbetstagarna i Sverige, 
innan den ändringen fanns egentligen bara veckoarbetstid och en väldigt kort nattvila inskrivna i 
lagen. 

Men många andra delar i arbetstidslagen har försämrats under det borgerliga regeringsinnehavet, 
regeländringar som ger arbetsgivarna ett alldeles för stort utrymme att ta ut övertid var nog en av 
de värsta ändringarna. Bevekelsegrunden för de ändringarna i Arbetstidslagens regler (2011) som 
gjordes var det för att stoppa fackliga organisationers rätt/möjligheter att påverka hur mycket 
övertid man kan ta ut i ett företag. Innan de ändringar var arbetsgivarna tvungna att teckna ett 
lokalt kollektivavtal om ett högre uttag av övertid, dvs den tiden som överskred 250 timmar per 
år. 

Vi kan nu konstatera att övertiden har skjutit i höjden i de offentliga verksamheterna och som 
facklig organisation finns det små till inga möjligheter att påverka och hålla övertidsuttaget på 
rimlig nivå. I stället för att anställa människor utnyttjas de som finns på arbetsplatsen maximalt. I 
region Stockholm finns det hur mycket som helst medel för att betala extra övertidsersättningar 
och ge bonusar för att de anställda inte ska ta semester, pengar som skulle kunna användas på ett 
betydligt bättre sätt.  

Medarbetare har ofta svårt att säga nej till att arbeta övertid, både för att man är lojal mot sina 
arbetskamrater och patienterna men framför allt att man behöver pengar. Då är det lätt att 
glömma bort att man ska tänka på sin egen hälsa eller att man ska driva att man ska bli flera på 
arbetsplatsen.  

De fackliga organisationerna har som sin främsta uppgift att bevaka god arbetsmiljö och se till att 
arbetsgivarna tar sitt ansvar. Det kunde man göra när tvånget av kollektivavtal fanns i regelverket. 
Då tilläts inte ett alldeles för högt uttag av övertid. Därför är det viktigt att Socialdemokraterna 
står bakom en arbetstidslag värd namnet och ser till att de fackliga organisationerna ska få tillbaka 
sin rätt att skriva kollektivavtal om arbetsgivaren vill ta ut mer än 250 timmar per år. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna initierar att ändringen görs i Arbetstidslagen till den skrivning som fanns 
innan ändringen 2011 

2. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen 

3. motionen skickas till kongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A26 
Trygghet på arbetsmarknaden 
Polstjärnans s-förening 
 
Från nittiotalet och framåt har arbetsrätten varit under hård press och mer och mer setts som ett 
politisk-ekonomiskt verktyg för att stimulera sysselsättning snarare än sätt att skydda 
arbetstagarna. Den svenska arbetsmarknaden blir alltmer tudelad, med en krympande kärna 
heltidsarbetande och tillsvidareanställda och en växande periferi av blandade kontrakt som alla 
har gemensamt att de saknar långsiktig trygghet i sin försörjning.  

Drygt 758 000 tidsbegränsat anställda, 300 000 egenföretagare saknar idag skydd av 
anställningsskyddets grundprincip: att anställningen gäller tillsvidare. Det motsvarar var femte 
sysselsatt på arbetsmarknaden.  

Därutöver saknar över en halv miljon anställda på företag med upp till 10 anställda ett tillräckligt 
skydd mot godtyckliga uppsägningar, eftersom småföretag har rätt att göra undantag från 
turordningsreglerna. Givet hur den svenska arbetsmarknaden utvecklar sig, där småföretagen 
utgör sysselsätter en allt större andel av arbetskraften, borde det vara självklart för ett 
arbetareparti att även värna denna grupps rätt till trygga jobb och villkor. Anställda på småföretag 
är dessutom i högre grad beroende av LAS eftersom att täckningsgraden och organisationsgraden 
på småföretag är lägre. 

Sedan 80-talet har förändringar i anställningsskyddet nästan enbart skett till arbetsgivarens fördel. 
Den viktigaste förändring som haft en stor negativ inverkan på anställningstryggheten är 
införandet av anställningsformen allmän visstid 2007, som ökat användningen av de mest prekära 
tidsbegränsade kontrakten. Hälften av de tidsbegränsat anställda på arbetsmarknaden är så kallade 
”timmisar” som kallas vid behov och avlönas per timme.  

En dryg tredjedel av de mest prekära tidsbegränsade kontrakten återfinns på Kommunals 
avtalsområde, i synnerhet vård och omsorg. Samtidigt är vård och omsorg verksamheter där 
kontinuitet och teamarbete är fundamentala kvalitetsaspekter. Detta var inte minst coronakrisen 
ett kvitto på, där den omfattande personalomsättningen i äldreomsorgen i kombination med 
avsaknad av skyddsutrustning, pekades ut som en central förklaring till smittspridningen som 
uppstod. 

Tidsbegränsat anställda vittnar om en prekär tillvaro med stor osäkerhet inför framtiden. För den 
som rings in vid behov är det svårt att planera vardagen och ekonomin eftersom det är osäkert 
när och om det finns pass att få. Att arbeta tidsbegränsat och kallas in vid behov är förknippat 
med risk för sjuknärvaro, stress och utmattningssyndrom som i förlängningen ökar risken för 
somatiska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom och smärtproblematik. Med ett uppluckrat 
anställningsskydd riskerar även tillsvidareanställda att i högre utsträckning drabbas av stress och 
rädsla för att uttrycka kritik mot arbetsgivaren.  

Frågan handlar om vilken sorts arbetsmarknaden vi vill ha. Socialdemokraterna måste visa att de 
är ett parti på löntagarnas sida, som sätter välfärden först. Det är inte okej för företag att göra 
vinster till vilket pris som helst. Utan ett stärkt anställningsskydd kommer kärnan av trygga jobb 
att fortsätta krympa och utnyttjande och exploatering av arbetskraft öka. I grunden handlar det 
om att bibehålla en maktbalans mellan arbetsmarknadens parter och säkra en grundtrygghet för 
alla löntagare oavsett om de omfattas av kollektivavtal eller ej. 
 

 

Vi yrkar att 



1. Socialdemokraterna alltid försvarar arbetsrätten och aktivt arbetar för att stärka maktbalansen 
mellan arbetsmarknadens parter 

2. Socialdemokraterna i regeringsställning avskaffar allmän visstid 

3. användningen av tidsbegränsade anställningar alltid ska kräva en objektiv motivering 

4. konverteringsregeln och företrädesrätten i LAS stärks till att omfatta alla typer av 
tidsbegränsade anställningsformer i syfte att minska missbruk och stapling av tidsbegränsade 
kontrakt 

5. ingen av de idag tvingande reglerna i LAS – som saklig grund och möjligheten till 
ogiltigförklaring – görs semidispositiva 

6. det införs krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentliga upphandlingar, inklusive 
underentreprenörer, eftersom offentligt upphandlad verksamhet sysselsätter en stor del av 
arbetskraften och har en normerande effekt på resten av arbetsmarknaden 

7. turordningsreglerna stärks genom att ta bort möjligheten till undantag  

8. ofrivilligt egenföretagande motverkas genom att återställa självständighetskriteriet i 
inkomstskattelagen till att kräva minst två uppdragsgivare och inte ge F-skatt för klassiska vikariat 

9. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen och skickar den vidare 
till den socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A27 
Arbetsmiljön 
Hässelby Villastads s-förening 
 
Arbetsmiljön har länge varit en huvudfråga inom fackföreningsrörelsen och det 
socialdemokratiska partiet. Redan på 1950-talet inbjöds representanter från LO med bland andra 
Thure Flyboo till USA för att informera om och diskutera de svenska ståndpunkterna och 
framstegen. Genom åren utvecklades kunskaper och arbetsmetoder för att förhindra arbetsskador 
med stendammslunga, asbestförgiftning och bullerskador som välkända exempel. 
Arbetsmiljöverket har varit ett viktigt redskap i den kampen, och Arbetslivsinstitutet bedrev 
viktig forskning fram till dess att alliansregeringen, som en av sina första åtgärder, beslutade att 
lägga ner det. Forskningen ökade kunskaperna om hur gamla och nya material påverkade 
människorna, som arbetade med dem. Rönen har sedan fortlöpande kunnat användas för att med 
lagar och regler minska skadorna i arbetslivet. 

Efterhand har alltmer uppmärksamhet också riktats mot immateriella problem. Det har t.ex. gällt 
hur hälsan påverkas av tiden framför en datorskärm, tunga lyft i sjukvården eller kroppsställning 
vid olika arbetsmoment. En del av de här problemen har varit kända länge. Så har olika 
situationer i skolmiljön diskuterats i decennier utan att leda till verksamma åtgärder. 

Inom en rad yrken har både den fysiska och den psykiska arbetsmiljön uppmärksammats. 
Arbetsplatsolyckor i t.ex. byggsektorn visar en oroande utveckling. Ett ytterligare och mycket 
aktuellt exempel är kontorsmiljön. Utöver de axel- och ryggskador, som drabbat många på grund 
av felaktiga möbler eller arbetsställningar, utgör kontorslandskapen växande problem. De 
fungerar för en del men är förödande för alltför många. Långa sjukskrivningar har blivit följden 
och lidandet för de berörda är ofta svårt. Kostnaderna för samhället är också stora. 

Det har visat sig, att inte bara privata utan också statliga och kommunala arbetsgivare är ytterst 
ovilliga att anpassa arbetsplatserna, så att sjukskrivningstider kan förkortas och rehabilitering bli 
effektivare. Att arbetsmiljöfrågorna är hjärtefrågor för socialdemokratin måste framgå, inte bara i 
högtidliga tal utan i konkreta förslag och åtgärder. 
 

 

Vi yrkar att 

1. en myndighet med Arbetslivsinstitutets uppgifter inrättas, 

2. kraftigt ökade resurser tillförs Arbetsmiljöverket för kontroll av efterlevnaden av gällande lagar 
och regler, 

3. en ny utredning tillsätts med uppgift att klarlägga de växande problemen med psykisk ohälsa till 
följd av organisation och arbetssätt 

4. Stockholms Partidistrikt beslutar att uppta motionen som sin egen till den socialdemokratiska 
partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Hässelby Villastad s-förening 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A28 
En stärkt arbetsrätt för framtiden 
Bagarmossens s-förening 
 
Under de senaste årtiondena har den svenska arbetsrätten utmanats. Det har skett, steg för steg, i 
samband med den ökade digitaliseringen och internationella samarbeten, men även i samband 
med Reinfeldtregeringarnas uppluckringar. Det är dags att vi ser över och moderniserar 
arbetsrätten på ett sätt som gynnar och stärker löntagare. 

Ända sedan gigföretagen etablerade sig i Sverige har vi hört rapporteringen om de bristande 
rättigheterna samt slavliknande villkoren för de som utför tjänster via plattformarna. Den 
grundläggande problematiken är att företagen i sig varken vill anse de som utför tjänster via 
plattformen som sina anställda och de har heller inget intresse av ett ge schyssta arbetsvillkor eller 
trygghet. När facken tillsammans med utförare för Foodora drev igenom ett kollektivavtal så 
kringgick Foodora avtalet genom att istället kräva att utförare registrerade sig som egenföretagare 
och därav var “fristående företagare” istället för anställda. 

Vi ser en liknande utveckling även i etablerade branscher där arbetare på hela avdelningar, ibland 
hela arbetsplatser, tvingas gå från fasta anställningar till anställning som egen företagare. Denna 
utveckling underminerar facken och försvagar arbetarnas villkor och säkerhet på 
arbetsmarknaden. 

Under Fredrik Reinfeldts Alliansregering togs kravet om minst två uppdragsgivare bort för att en 
egenföretagare skulle tilldelas F-skattsedel. Att återställa denna lagstiftning till att återigen kräva 
minst två uppdragsgivare löser inte alla problem men försvårar för både gigföretag och andra 
arbetsgivare att nyttja egenföretagare kryphålet. Du skulle i ett sådant scenario inte kunna ha 
endast Foodora som uppdragsgivare som egen företagare och det skulle därför begränsa vilken 
arbetskraft som fanns tillgänglig för dem. 

Vi vet att gruppen som arbetar ofrivillig deltid är stor och att den har vuxit stadigt under en lång 
tid. Anledningarna till deltid varierar, delvis handlar det om arbeten som kan vara för krävande 
för att orka heltid och delvis handlar det om arbetsgivare som missbrukar sin makt över den 
anställde som tvingas till deltid. 

Rätten till heltid finns redan i svensk arbetslagstiftning men den bör skärpas för att stärka 
arbetares rätt. En person som arbetar minst 40 timmar per vecka åt samma uppdragsgivare, över 
en period av sex månader, ska ha rätt till heltidsarbete. Har en person arbetat, i praktiken, heltid 
under en så lång period så är det uppenbart att det inte råder någon arbetsbrist på arbetsplatsen 
och personen har redan utfört ett arbete för vad en person anställd på heltid skulle gjort. Detta är 
en regeländring som skulle stärka anställdas rätt inom gigmarknaden, välfärden och många 
områden till. Det är ett sätt att stärka redan existerande lagstiftning för att komma i ordning med 
problem som är både gamla och nya. 

Rätten till heltid betyder som bekant den anställdes rätt till heltid men möjlighet till deltid. Önskar 
en anställd att faktiskt arbeta deltid så kvarstår den möjligheten även med dessa förslag. 

Crunching är ett begrepp som existerar främst inom IT och spelutvecklingsbranschen, men 
liknande kultur existerar inom fler branscher. Det handlar om att oreglerad övertid systematiseras 
på ett sätt där den anställde förväntas arbeta en stor del obetald övertid inför deadlines. 
Begreppet är etablerat och det råder en form av tystnadskultur där anställda inte vågar ifrågasätta 
kulturen. Hela situationen försvåras av att det inte finns ett naturligt fackförbund med kunskap 
på området att ansluta sig till för personer i dessa branscher. Vi som Socialdemokrater bör 
självklart motsätta oss ett sådant maktmissbruk av arbetsgivare men vi behöver även utreda vilka 
konkreta åtgärder som kan tas för att komma till bukt med problemen. Många gånger krävs att en 



eller flera anställda vågar driva juridiska tvister mot sina arbetsgivare för att vi ska få prejudikat 
och instifta en ny ordning på arbetsmarknaden. Det kan handla om både etablerade branscher 
med långvariga problem och nya branscher som inte fått någon praxis än. Sakernas tillstånd kan 
helt enkelt behöva utmanas juridiskt för att vi ska kunna stärka arbetstagarna. Det är dock ett 
problem att en person som hamnar i tvist mot sin arbetsgivare kan vinna den juridiska tvisten i 
fråga men sedan lida eftergifter på sin arbetsplats när processen är över. Det kan handla om att få 
sämre löneutveckling, att exkluderas på arbetsplatsen och i vissa fall att en blir av med sitt jobb. 
Vi bör därför utreda sätt att stärka den anställdes skydd när den hamnar i tvist med sin 
arbetsgivare. 

Vi har en arbetsmarknad och arbetsrätt som länge utmanats av borgerliga och nyliberala krafter. 
Det är hög tid att vi lämnar defensiven och istället går på offensiven med egna krav för att stärka 
arbetare och den svenska arbetsmarknaden. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver frågan att avskaffa allmän visstid. 

2. Socialdemokraterna driver frågan om att en person som arbetar minst 40 timmar per vecka åt 
samma uppdragsgivare, över en period av sex månader, ska ha rätt till heltidsanställning. 

3. Socialdemokraterna driver frågan att egenföretagare måste uppvisa minst två uppdragsgivare 
för att tilldelas F-skattsedel. 

4. Socialdemokraterna tar ställning emot ”crunching”, som i praktiken är obetalt arbete och ett 
utnyttjande av arbetare inom framförallt IT och spelutvecklingsbranschen. 

5. Socialdemokraterna driver frågan om att utreda åtgärder mot crunching och obetald övertid i 
Sverige och EU. 

6. Socialdemokraterna verkar för att stärka arbetares rättigheter under tvist med sin arbetsgivare. 

7. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

8. motionen skickas till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Bagarmossens s-förening 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A29 
Giga säkert! 
SSU Stockholm 
 
“Ett flexibelt arbete med frihet att välja när, var och hur mycket du ska jobba”. 

Beskrivningen låter kanske som ett drömjobb, men är snarare en nyliberal täckmantel för att dölja 
den framväxande gig-ekonomins fula baksida.  

Gig-företag som Uber, foodora, taskrunner och work-ish, etablerar sig snabbt på den svenska 
arbetsmarknaden. Genom att förmedla enkla småjobb (sk. gig) säger de sig sänka trösklarna till 
arbete, men de bidrar samtidigt till en oreglerad arbetsmarknad där den arbetande lämnas utan 
grundläggande arbetsrättigheter. 

Forskning visar att arbete inom gig-ekonomin är sammankopplat med flera risker för den 
enskilde. Isolering, psykisk och fysisk stress, bristande stöd i arbetet, avsaknad av fast inkomst 
och nekande till sjuklön är bara några exempel. 

Samhälleligt utgör gig-ekonomins framväxt även en utmaning för partsförhållandena på den 
svenska arbetsmarknaden där risken för lönedumpning är överhängande.  

I vår snabba digitaliserade värld tyder mycket på att gig-ekonomin är här för att stanna, men om 
så är fallet behöver den regleras, och det fort. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska arbeta för att gig-arbetare garanteras grundläggande rättigheter på 
arbetsmarknaden.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU Stockholm 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A30 
Skärpt tillsyn över lika lön för lika arbete 
Loveday, David 
 
På Socialdemokraternas hemsida står det: “Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor 
och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är 
och ska behandlas som jämlikar.” 

Principen om lika lön för lika arbete har länge varit en grundsten inom socialdemokratin och 
arbetarrörelsen. Redan 1919 ansåg ILO (Internationella arbetsorganisationen) att lika lön för lika 
arbete åt män och kvinnor var en viktig fråga. Trots detta ser vi idag, mer än 100 år senare, att 
personer fortfarande behandlas olika på arbetsmarknaden på grund av kön och att löneskillnader 
mellan kön fortfarande existerar. Flera fackförbund vittnar om att arbetet är svårt. Vi vet vart vi 
vill, men det finns mycket kvar att göra om vi ska komma dit. Om arbetsmarknadsparterna inte 
lyckats utjämna lönegapet behöver vi ge dem extra stöd genom att se över vår lagstiftning.  

Alltsedan 2009 har Island varit världens mest jämställda land enligt World Economic Forums 
årliga Global Gender Gap Reports. Under 2017 röstade Islands Allting igenom ett lagförslag som 
förpliktigar företag med fler än 25 anställda att årligen införskaffa ett certifikat för jämställd lön. 
Om de inte gör detta kan de bli förelagda av Direktoratet för jämställdhet, som motsvarar 
Sveriges DO (diskrimineringsombudsmannen), att betala böter. Detta certifieringskrav för 
jämställda löner – världens första – trädde i kraft i början av 2018. Certifikaten utfärdas av tredje 
parter enligt bedömningskriterier som tagits fram av en oberoende, nationell 
standardiseringsorganisation med stöd av både regeringen och arbetsmarknadsparterna. 
Lagstiftaren har lämnat över till arbetsmarknadsparterna uppgiften att utöva tillsyn över huruvida 
arbetsgivare efterlever certifieringskravet, och huruvida de ska anmälas till Direktoratet för 
jämställdhet. 

I Sverige framgår det av diskrimineringslagen att arbetsgivare med minst 10 anställda är skyldiga 
att varje år analysera löneskillnader och eventuella samband med kön, att de kan bli förpliktade 
att lämna DO uppgifter om detta, samt att de kan behöva betala viten om de inte gör det. Men 
skyldigheten att dela informationen med DO – och därmed DO:s möjlighet att granska om 
analyserna gjorts och huruvida arbetsgivarens lönesättningar är jämställda – aktualiseras först om 
DO riktat en begäran om sådana uppgifter till den berörda arbetsgivaren.  

Sådana individuellt riktade informationsförelägganden är ett viktigt medel i DO:s arsenal. Men 
DO har begränsade resurser och flera andra angelägna områden utöver jämställda löner att 
bevaka. En tillsynsordning som är beroende av huruvida myndigheten själv väljer att granska en 
viss arbetsgivare är otillräcklig för att påverka de systematiska löneskillnader som fortfarande 
präglar arbetsmarknaden. Vår lagstiftning behöver kompletteras. Som med all lagstiftning ska de 
närmare detaljerna naturligtvis vara anpassade för svenska förhållanden. Det är dock hög tid att 
följa Islands exempel och införa ett eget, automatiskt certifieringskrav för jämställda löner. 
 

 

Jag yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att införa ett lagstadgat certifieringskrav för jämställd lön 
som tar sin utgångspunkt i Islands exempel. 

2. Socialdemokraterna ska verka för skärpt tillsyn över arbetsgivares efterlevnad av principen om 
lika lön för lika arbete oavsett kön. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 



4. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Loveday, David 


