Regeringens proposition
P030

Om reform på arbetsmarknaden
Förslag till iksdagsbeslut
Regeringen föreslår att iksdagen antar regeringens förslag om
1. att Arbetsgivare måste ge enskilda arbetstagare möjligheten till fast anställning på
heltid eller deltid med timlön ifall arbetstagaren får en majoritet av sin inkomst
från arbetsgivaren och ifall den genomsnittliga månadsinkomsten för arbetstagaren
överstiger 5 000 kr
2. att Arbetsgivare får inte medvetet arbeta för att förhindra facklig organisering
3. att Arbetsförmedlingen ska arbeta med arbetssökande och komvux för att uppmana
arbetssökande att ansöka till utbildning inom områden med bristande arbetskraft
4. att Arbetsförmedlingen måste inom 3 månader av en asylsökande med AT-UND
ankomst till Sverige boka möte med den nyanlända till Sverige ifall hen är över 18 år
men under 60 år gammal. På mötet bör arbetsförmedlingen förmedla information
kring den svenska arbetsmarknaden och hjälpa den nyanlända söka jobb eller söka
utbildning
5. att en utredning ska tillsättas för utreda möjligheterna med 6 timmars arbetsdag.
Den får i uppdrag att utreda ifall 6 timmars arbetsdag ökar produktiviteten och
vilken påverkan 6 timmars arbetsdag skulle ha på näringslivet och på kostnaderna av
offentliga sektorn
6. att P007 upphävs
7. att skattereduktion medges med 100 procent av den sammanlagda fackföreningsavgiften under året upp till 750 kronor

Motivering
Sveriges arbetsmarknad har präglats av den Svenska modellen, en modell denna regering vill
behålla. Däremot så anser regeringen att vissa reformer behöver göras på arbetsmarknaden
för att vi ska kunna säkerställa bra villkor och integration. Därmed presenterar regeringen
den stora arbetsmarknadsreformen.
Gig ekonomin har länge härjat i Sverige och skapat osäkra arbetsvillkor för åtskilliga arbetare.
Det är dags att vi tar itu med de problem som finns inom denna sektor. Alla arbetsgivare
måste ge anställda möjligheten till heltid eller deltid med timlön ifall arbetstagaren i
praktiken jobbar för ett gig företag som sin huvudsyssla. Folk ska kunna känna en trygghet
på jobbet. De ska inte behöva leva med den oro som gig ekonomin innebär.
Idag så ser vi dessutom en stor mängd unionbusting i Sverige. Metoder från företags håll
att försöka förhindra facklig organisering. För att kunna säkerställa människor möjlighet
att fackligt organisera så krävs det att vi förbjuder arbetsgivare från att medvetet arbeta för
att förhindra facklig organisering. Dessutom så behöver vi göra det enklare att bli medlem i
facket. Därför så höjs fackförenings avdraget från 300 kr om året till 750 kr om året. Man
ska kunna ha råd att organisera sig. Utan satsningar på facklig makt så kommer vi sakta se
löner och villkor försämras och dumpas. Detta kan ej tillåtas.

Arbetsförmedlingen är en omstridd institution, men den är en nödvändig institution. Arbetsförmedlingen bör få nya uppdrag för att var anpassad för den nuvarande arbetsmarknaden.
För det första så bör arbetsförmedlingen arbeta tillsammans med komvux för att kunna
säkerställa arbetskraft i bristyrken. Denna reform kommer minska arbetslösheten och leda
till högre skatteintäkter. Dessutom så gör vi så att arbetsförmedlingen ska arbeta med
asylsökande som har möjligheten att arbeta i Sverige för att bättra integrationen genom att
förenkla deltagarskap på arbetsmarknaden.
När det kommer till arbetstidsförkortning så pågår en het debatt ifall arbetstiden ska
förkortas eller inte. Vill vi kunna ta ett informerat beslut i denna fråga så kommer det
behövas ett underlag. Därför föreslår regeringen att en utredning tillsätts vars uppdrag är
att utreda från om 6 timmars arbetsdag och ifall det vore något för Sverige.
Regeringen tar det ansvar som krävs, med en ordentlig reform på arbetsmarknaden.
Regeringen har som mål med denna reform att uppnå mer trygghet på arbetsmarknaden,
en lägre arbetslöshet och en förbättrad integration, samt en mer informerad debatt kring
arbetstidsförkortning.
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