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Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skaraborg
Det här är årets andra nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skaraborg. I det kan du framför
allt läsa ett referat av ett panelsamtal om LAS (Lagen om anställningsskydd) och
föreslagna försämringar av LAS som Vänsterpartiet Skaraborg ordnade 4 juli.
Det finns också ett antal länkar till sidor med mer information om LAS och vad var och
en kan göra för att försöka stoppa försämringar av LAS.
Hela panelsamtalet kan ses här: Panelsamtal om LAS.

PANELSAMTAL OM LAS
De som medverkade vid panelsamtalet var Jessica Thunander, riksdagsledamot för
Vänsterpartiet Skaraborg, Bo Karlsson, facklig företrädare i distriktsstyrelsen, och
Malin Pettersson, ordförande i Vänsterpartiet Skaraborg.
Vad är LAS?
Jessica pratade allmänt om vad LAS är.
En princip är sist in, först ut, alltså att den som blivit anställd sist blir uppsagd först om
ett företag säger upp folk.
En annan princip är att arbetsgivare ska omplacera folk eller tillhandahålla utbildning.
Vad är LAS-utredningen?
Malin sa att det handlar om att man vill ”modernisera” arbetsrätten. Bo fyllde i med att
uppdraget var att ge mer flexibilitet åt företag.
Malin sa att det handlar om att stärka arbetsgivarparten. Som redan är starka, fyllde
Jessica i. Malin sa vidare att det handlar om försämring för arbetstagare, och att det är
något Vänsterpartiet inte går med på.
Bo konstaterade att arbetsgivare redan har fått en massa förbättringar: visstid,
säsongsarbete, provanställning och bemanningsföretag. Jessica sa att 17 % av de
anställda i Sverige har osäkra anställningar.
Malin konstaterade att det handlar om en beredning för en proposition.
*
Jessica pratade om vad LAS-utredningens förslag innebär konkret.
Alla företag oavsett storlek ska få göra fem undantag från turordningsregelrna (istället

för som nu två).
Vid vid omplacering ska arbetsgivare inte längre behöva lära upp den omplacerade.
Uppsägningar av personliga skäl ska fortfarande ha saklig grund, men man blir av
med lönen direkt om man överklagar (istället för att som nu få behålla den under
överklagandetiden). Jobbar man på en arbetsplats med max femton anställda ska man
dessutom inte ens kunna överklaga en uppsägning.
Hur kommer Vänsterpartiet att agera?
Malin sa att var och en kan bry sig och engagera sig, för det här påverkar oss och våra
anställningar. Jessica sa att man kanske tror att man sitter tryggt, men ingen kommer
att sitta tryggt om det här går igenom.
Jessica sa att LAS-utredningens förslag ännu inte är regeringens förslag, men om
facket och arbetsgivarna inte kommer överens om en revidering av LAS kommer
regeringen att lägga LAS-utredningens riktigt usla förslag som ett lagförslag. Detta
tränger in facket i ett hörn och kan tvinga dem att gå med på en massa skit under
förhandlingarna med arbetsgivarna. Vänsterpartiet vill ta bort det hotet.
Kommer parterna överens kommer Vänsterpartiet inte att rikta misstroendevotum
mot regeringen oavsett vad Vänsterpartiet tycker om överenskommelsen.
Om parterna däremot inte kommer överens och regeringen lägger LAS-utredningens
förslag som ett lagförslag kommer Vänsterpartiet att rikta misstroendevotum mot
regeringen.
Var hittar jag mer info?
Grundläggande info om LAS finns här:
Ø Frågor och svar
En film om LAS, producerad av Vänsterpartiet, finns här:
Ø Om LAS-utredningen och hotet mot anställningstryggheten
Två samtal om LAS-utredningen med bland annat Jonas Sjöstedt finns här:
Ø Sverige behöver fler trygga jobb, inte färre
En rapport om LAS-utredningen, skriven av Mats Wingborg och utgiven av det
oberoende fackliga idéinstitutet Katalys, kan hämtas här:
Ø Attack mot anställningsskyddet – en kritisk granskning av LAS-utredningen
En debattartikel av Therese Svanström, ordförande i TCO, Karl-Petter Thorwaldsson,
ordförande i LO, och Göran Arrius, ordförande i Saco, finns här:
Ø Nej, anställda har inte för mycket trygghet
Hela LAS-utredningen kan hämtas här:
Ø En moderniserad arbetsrätt

Vad kan jag göra?
En del av det du kan göra för att förhindra försämringar av LAS är:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Skriv remissvar på LAS-utredningen
Dela Vänsterpartiets bilder i sociala medier
Sätt upp Vänsterpartiets affischer
Dela ut Vänsterpartiets flygblad
Skriv under LO:s namninsamling
Skriv under Skiftets namninsamling

Mer info och länkar finns på sidan Hjälp till på Vänsterpartiets webbplats.

KOMMANDE NYHETSBREV
Har du förslag på innehåll i kommande nyhetsbrev? Har du mer eller mindre färdig text
och / eller bilder du vill ha med i ett kommande nyhetsbrev? Ta kontakt med:
Ø Mats Kristiansson, ersättare i DS, på mats.kristiansson.v@gmail.com

ÅTERKOPPLING
Har du synpunkter på det här nyhetsbrevet eller Vänsterpartiet Skaraborg i allmänhet?
Har du förslag, till exempel på något du tycker att Vänsterpartiet Skaraborg borde göra
under covid-19-pandemin eller apropå de föreslagna försämringarna av LAS? Är det
något du vill informera Vänsterpartiet Skaraborg om? Ta kontakt med:
Ø Emil Estebanez, ordförande i DS, på emil.estebanez@vansterpartiet.se
Ø Malin Pettersson, ordförande i DS, på malin.pettersson@vansterpartiet.se
PS: Gamla nyhetsbrev kan hämtas här: Nyhetsbrev.

