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Insändare / debatt 
 
 
Stärk den enskildes rätt på arbetsmarknaden 
 
De fyra (s)-ledamöterna i riksdagen från Skaraborg anser att vårt 
moderata valmanifest är löntagarfientligt och att vi vill montera 
ned arbetsrätten. Vi kan inte se detta som annat än att man vill 
bevara fackföreningsrörelsens omfattande makt och att man vill 
söka skrämma väljarna. 
 
I Sverige är det idag upp emot 1,5 miljoner människor i arbetsför 
ålder som inte arbetar. Vi tror inte ens att (s)-ledamöterna kan 
säga sig vara stolta och nöjda med detta. Förbättringspotentialen 
är stor. Många företag flyttar utomlands, de mindre har svårt att 
växa och nyföretagandet, med (s) i regeringsställning sedan åtta 
år, är för litet. Men med bättre villkor för företagen blir 
jobben tryggare för alla och färre företag flyttar ut. 
 
Vårt förslag handlar inte om att kollektivavtalen skall tas bort, 
nej det handlar om att ge den enskilde rätt att genom enskilt 
avtal med arbetsgivaren frångå bestämmelser i ett kollektivavtal. 
Vi vill ge mer makt åt den enskilde och mindre makt åt facket. 
Och turordningsreglerna förhindrar och försvårar för företagen 
att anställa mer personal, speciellt i de små och medelstora 
företagen. Det system (s) förespråkar innebär svårigheter bland 
annat för unga att komma in på arbetsmarknaden och att få stanna 
kvar där. 
 
Det var ju i en dynamisk arbetsmarknad som Sverige en gång blev 
ett av världens rikaste länder. Men nu är det en allt stelare 
arbetsmarknad som är en av de främsta orsakerna till att Sverige 
halkar efter. 
 
Vi vill se ett Sverige med arbetsmarknadsregler som gör det 
lättare att anställa, och med en bättre balans mellan företag, 
fack och enskilda anställda. Vi vill också sänka skatten på 
arbete och vi vill se en ny förenklad företagsform där 
redovisning och uppgiftslämnande underlättas. Och samma trygghet 
skall gälla för företagare som för anställda i de sociala 
trygghetssystemen. Det blir allt mer tydligt att Sverige behöver 
en ny borgerlig regering! 
 
Peter Friberg, ordf Moderata löntagarrådet Skaraborg  
Lars Åke Carlsson, 1;e vice ordf Moderaterna Skaraborg 
 


