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(V) tar strid mot oseriösa arbetsgivare 
Facket – din hjälp på arbetsplatsen 
Fackliga segrar för tågvärdarna
Trygga jobb ger bättre välfärd
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Den ekonomiskt brottsligheten tar sig olika uttryck. Allt från 
falska fakturor till korruption och penningtvätt. Den vanligaste 
formen är svart arbete.  

Malmö är inte förskonat från oseriösa företag som anlitar 
människor svart istället för att ge dem en ordentlig anställning. 
För den som tvingas ta svart arbete innebär det att den inte får 
samma rättigheter som andra och inte ta del av trygghetssyste-
met som pension, sjukförsäkring och semester. 

Vänsterpartiet har nu tillsammans med våra rödgröna sam-
arbetspartier i Malmö beslutat att genomföra något som kallas 
vitajobbmodellen. Modellen går kort ut på att kommunen, vid 
upphandling av varor och tjänster ställer vissa villkor så som:

- förbud att maskera arbetstagare som uppdragsgivare
- skyldighet att tillämpa de viktigaste sociala villkoren i 
branschens kollektivavtal
- skyldighet att kontrollera att egna underentreprenörer 
också uppfyller villkoren
- regler som medger kontroll och kraftfulla sanktioner om 
reglerna inte följs

Att kommunen nu äntligen tar tag i dessa frågor är viktigt 
för de människor som hittills har tvingats till svartarbete. Men 
det är lika viktigt för alla oss andra som bor i Malmö. Oseriösa 
företag som inte gör rätt för sig innebär att Malmö går miste 
om en massa skattepengar som kunde ha gått till att förbättra 
vården och skolan.

Som stor arbetsgivare har Malmö kommun ett särskilt ansvar 
för att det råder ordning och reda på arbetsmarknaden. Vän-
sterpartiet tar strid mot den ekonomiska brottsligheten för att 
kunna skapa riktiga jobb med en lön att leva på.

JEANETTE STOJIC

svetsare, montör på Alfa Laval

Tycker det handlar delvis om en 
trygghetsfråga. Trygghet i att 
kunna skaffa lägenhet, trygghet 
i att kunna ta ett lån, trygghet 
i att kunna stadga sig med allt 
vad det innebär. Det blir väldigt 
tufft utan ett fast jobb och trygga 
anställningar

EMMA WENNERHOLM

barnskötare

Kravet på arbete åt alla och fasta 
jobb handlar för mig om rättvisa 
och solidaritet. Ett fast jobb ger 
en bättre arbetsmiljö och mindre 
stress. Det innebär bättre möjlig-
het till inflytande. Det leder 
också till en starkare ställning för 
facket och för oss som arbetar.

JOHN TÖRNLUND

sjöman

För allas lika rätt! För att unga 
och arbetslösa i mindre utsträck-
ning ska behöva vara livegna och 
vakta telefonen för minsta lilla 
timmes jobb.

NIKLAS WREDBERG

studerande

Som bemanningsanställd har 
man sämre skydd och kan 
lättare bli uppsagd. Risken är 
att man då tvingas gå hemma 
utan vare sig lön eller a-kassa. 
När man ofrivilligt arbetar deltid 
är det svårt att komma upp i 
tillräckligt många timmar för att 
kunna stämpla.

LEDARE
Morgan Svensson
ledamot i arbetsmarknads-
beredningen

Varför är viktigt 
att arbeta mot otrygga 
anställningar?

KAMP MOT
DEN EKONOMISKA BROTTSLIGHETEN
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 HALLÅ DÄR Kenneth Pettersson, 
ordförande i Transport avd. 12.
Transport jobbar sedan många för 
anständiga anställningsvillkor. Kan du 
berätta mer?
Kollektivavtalet är A och O för våra vill-
kor och vi försöker teckna avtal med alla 
företag som är verksamma inom våra 
branscher. Det skiljer oss från en del 
fackförbund, som bara tecknar avtal då 
det finns medlemmar på arbetsplatsen. 
Vi vill dock inte att oorganiserade ska 
dumpa villkoren, så därför håller vi hårt 
på kollektivavtal! När avtal väl är teck-
nat, så jobbar vi också med att kontrol-
lera att de följs. Tyvärr är det ju så att en 
del arbetsgivare tecknar under kollektiv-
avtal, utan att faktiskt sedan följa dem. 
Det gäller att ha dem under luppen!

Självklart gör vi också vad vi kan för 
att få politikerna att stärka vår konflik-
trätt, anställningstrygghet och rätten att 
teckna avtal med utländska företag som 
verkar i Sverige – det är ett fackförbunds 
uppgift att jobba med de frågorna!

(V) och med den rödgröna majorite-
ten i kommunen tar nu krafttag mot 
oseriösa arbetsgivare i projektet Vita 
Jobb. Hur ser du på det?
Det är kanon! Transport är faktiskt ini-
tiativtagare till att frågan blivit aktuell i 
Malmö Kommun, och det känns bra när 
vi får gehör! Nu hoppas vi bara att ni hål-
ler i frågan ordentligt, och att arbetet blir 

långsiktigt. I Stockholm avbröt ju bor-
garna kommunens Vita Jobb-arbete så 
fort de kom till makten. Det vill vi inte se 
här! Vita Jobb är en viktig fråga, för vill-
koren på arbetsmarknaden, men också 
för samhällsekonomin.

I projektet ställs krav på företag vid 
upphandling i kommunen i samverkan 
med LO-förbunden. Vad är fackets roll?
Ja, den blir lite annorlunda än vad vi 
är vana vid. I Vita Jobb så kommer de 
fackliga representanterna fungera som 
konsulter åt kommunen, genom att dels 
svara på frågan om kollektivavtal finns 
tecknat, men också genom att kontrol-
lera om företagen följer upphandlings-
avtalet med kommunen. Om de följer 
avtalet eller inte är information som ska 
direkt vidare till Malmö Kommun, och 
ingenting som vi som fackliga kan reda 
upp eller begära skadestånd för så som vi 
brukar. Det är kommunens sak att han-
tera om avtalet brutits. Det blir alltså 
en avtalskontroll på ett annat sätt, där 
vi har konsultkostymen istället för om-
budsmannakostymen på oss. Detta för 
att kommunen inte vill att konkurrensen 
i upphandlingar ska bygga på dumpade 
villkor, sämre kvalitet eller rent av svart 
arbetskraft. Kommunen vill att skatte-
pengarna ska hanteras korrekt och vet-
tigt, helt enkelt.
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Av Linda Svensson

F acket finns till för dig 
och facket byggs av 
dess medlemmar. 
Det är tillsam-

mans man kan förändra på sin 
arbetsplats. Om du råkar ut för 
en taskig chef, en timanställ-
ning som aldrig blir fast, eller en 
arbetsmiljö som suger så är det 
facket som är din räddare i nöden.
På den svenska arbetsmarknaden 
ökar de osäkra anställningarna. 
De sociala trygghetssystemen 
har genomgått stora förändringar. 
Idag är de till exempel endast 40 
procent av de öppet arbetslösa 
som är berättigade till a-kassa 
(källa: arbetslöshetskassornas 
samorganisation, 2012). I sådana 
tider är det än viktigare att känna 
till sina rättigheter och kämpa 
tillsammans.

www.lo.se/ung (För dig som är 
ung och ny på arbetsmarknaden), 
www.lo.se (organiserar 14 olika 
förbund), www.tco.se (organiserar 
tjänstemän.)

FACKET-
DIN HJÄLP PÅ 
ARBETSPLATSEN
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Den handlar om synen på arbetets roll 
i samhället och i våra liv. Om arbete ska 
vara något så plågsamt, trist och me-
ningslöst att människor måste tvingas 
till det under hot om fattigdom och ut-
slagning. Eller om arbete ska vara en so-
cial gemenskap som skapar mening och 
sammanhang i livet.

Vänsterns vision om arbetslivet hand-
lar om just det: mening och samman-
hang. Som skapas genom demokratiskt 
inflytande, yrkesstolthet och utrymme 
för var och ens förmåga och utvecklings-
möjligheter. Man behöver inte vara ast-
ronaut, programledare eller professor 
för att uppleva de sakerna på sitt jobb. 
Det är inte arbetets art som avgör om 
det känns meningsfullt och värdigt, utan 
omständigheterna. Att sköta städningen 
på ett sjukhus eller en vårdcentral är till 
exempel ett av de viktigaste jobben man 
kan tänka sig. Utan väl genomförd städ-
ning riskerar infektioner att spridas och 
människor att komma till skada, ja till 
och med att dö.

Trots det jobbar städpersonalen ofta 
under helt orimliga villkor. Som städare 
blir man inte anställd av landstingen 
som resten av vårdpersonalen. Man job-

bar för en städfirma som pressat sina 
kostnader till det yttersta för att vinna 
en upphandling i stenhård konkurrens. 
Man har därför ett orimligt pressat 
schema där allt är uträknat in i minsta 
detalj. Utan marginaler. Städning av 
toalett får ta tre minuter. Enkelrum åtta 
minuter. Man vet att det inte går att göra 
ett bra jobb på så kort tid. Och om något 
oväntat händer spricker hela schemat. 
Ändå måste det gå på något sätt, för när 
nästa upphandling ska ske, kan man an-
nars stå helt utan jobb. Och någon an-
nan städfirma ta över. Med ännu mer 
pressat schema.

Städarna är inte ensamma. Villkoren 
i arbetslivet har blivit allt hårdare och 
allt mer osäkra. Tillfälliga anställningar, 
inhyrning från bemanningsföretag och 
krav på att frilansa som F-skattare bre-
der ut sig i allt fler branscher och yrken. 
Det ger osäkra inkomster, slår sönder 
arbetsgemenskapen och gör det svårt 
att organisera sig fackligt och ställa krav. 
Andra på den svenska arbetsmarkna-
den har inga sådana möjligheter alls. 
Med västvärldens mest liberala regler 
för arbetskraftsinvandring har Sverige 
blivit ett land där människohandel och 

rent slaveri florerar. I myggiga bärsko-
gar, stekheta diskrum och på livsfarliga 
byggarbetsplatser jobbar tusentals män-
niskor som lurats hit på falska premisser. 
Utan möjlighet att ställa krav, utan möj-
lighet att ta sig härifrån. 

Och så har vi EU. Där den fria rörlig-
heten blivit just den press nedåt på löner 
och arbetsvillkor som vänstern befarade. 
EU, vars domstol förbjudit svenska fack-
förbund att kräva likabehandling av ar-
betare från andra EU-länder. Som har 
satt hela idén med kollektivavtalen som 
garant mot lönedumpning ur spel. 

Denna söndertrasade arbetsmarknad 
är den borgerliga arbetslinjen. Hög ar-
betslöshet, försvagade fackförbund och 
en uppluckrad arbetsrätt bäddar för allt 
billigare och mer utbytbar arbetskraft. 
En sådan arbetslinje kräver sina piskor. 
För vem orkar, vem vill jobba utan trygg-
het, inflytande eller mening?

Nu är det dags för vår arbetslinje. Det 
är dags att ta kampen för allas rätt till 
arbete på värdiga villkor. För fasta an-
ställningar, rimliga arbetstider och lika 
lön för lika arbete. För demokratiskt 
inflytande, utvecklingsmöjligheter och 
rätten att värna sin yrkesstolthet. Från 
och med nu och fram till valet kommer 
Vänsterpartiet fokusera på arbetslivets 
villkor. Vi kommer att synliggöra den 
ökade otryggheten och stressen. Och vi 
kommer att presentera våra alternativ 
och visioner. Vi ser gärna att nästa val 
handlar om jobben och vems arbetslinje 
som leder till en bättre framtid.

Av Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet

Motsättningen mellan höger och vän-
ster i arbetsmarknadspolitiken handlar 
inte om arbetslinje kontra bidragslinje.

TRYGGA JOBB GER 
BÄTTRE VÄLFÄRD
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Visste du att 36 procent av de ej 
fackligt organiserade arbetarna 
är visstidsanställda. Regeringens 
politik har lett till att allt fler av 
dem som har det allra sämst inte 
har råd eller vågar vara med i 
facket. Källa: LO.
Vänsterpartiet anser att det är en 
grundläggande demokratisk rät-
tighet att organisera sig fackligt 
för att ta tillvara sina rättigheter. 
Vi kräver schyssta villkor och kol-
lektivavtal på arbetamarkanden.

Visste du att i Malmö finns 
3 685 barnskötare, underskö-
terskor och vårdbiträden som är 
visstidsanställda. Det betyder att 
hela 44 procent av de anställda 
jämfört med 30 procent i riket 
som helhet! Källa: Kommunal
Vänsterpartiet vill skapa fler 
fasta jobb med en lön att leva på. 
Vi vill omvandla timanställning-
arna till fasta jobb! Det är bra för 
personalen, för arbetsmiljön och 
det ger en långsiktigt bättre kva-
lité på servicen åt Malmöborna.

Visste du att 86 procent av LO:s 
medlemmar säger att de föredrar 
en fast anställning. Källa: LO. 
Vänsterpartiet vill ta krafttag 
mot de ökande visstidsanställ-
ningarna och olika otrygga 
anställningsformer, timvikariat 
och bemanningsföretag.

Lite arbets-
markands- 
fakta
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R egeringen försöker skylla ifrån sig 
de rekordhöga arbetslöshetssiff-
rorna genom att säga att ungdomar 
är lata och inte är intresserade av att 
arbeta. Istället för att satsa pengar 

på att skapa jobb ska vi unga användas som en mur-
bräcka mot alla de rättigheter arbetarrörelsen käm-
pat sig till de senaste hundra åren. Ungdomar har 
redan sämst anställningar, sämst arbetsvillkor. Men 
från borgerligheten talas det nu om att ungdomars 
ingångslöner ska halveras! Det vill säga att jag och 
mina polares inkomst skulle halveras för ingen an-
nan anledning än att vi är unga. Jag antar att högern 
då också vill att vi ska införa ungdomshyror, ung-
domspriser på mat? För hur ska vi ha råd att betala 
för att leva om hälften av vår lön försvinner? Ungdo-
mar har redan i flera kollektivavtal lägre lön, hälften 
av alla unga har otrygga anställningar där man inte 
vet om man får jobba dagen efter eller inte. Ändå är 
det bland oss arbetslösheten är som högst. 

Nu vet vi ju varför högern driver dessa krav. Det 
är inte för att de tror att det på något sätt skulle 
minska arbetslösheten bland ungdomar. Högern är 
en rörelse av och för den rika överklassen. Och som 
vi vet är det som är bra för överklassen alltid dåligt 
för alla oss andra. Sänkta löner skapar ingenting 
annat än ett ökat förmögenhet på något konto i ett 
skatteparadis. Företagen anställer oss inte för att de 
vill vara snälla och ge oss arbete utan gör det när de 
tror de kan tjäna pengar på oss. McDonalds gjorde 
sin högsta vinst någonsin 2010 och ökade den med 
10 miljarder året efter. Företagen har pengar, vi ska-
par inte fler arbeten genom att ge dem mer. Istället 
för att sänka våra löner borde vi sänka regeringen. 

Av Magnus Welroos, vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Den parlamentariska försam-
lingen i Region Skåne får numera 
sällan överhuvudtaget fatta 
beslut i denna typ av ärenden, 
som istället bestäms på tjäns-
temannanivå. Politikerna målar 
upp snävare och snävare ramar 
som ska verkställas någon an-
nanstans. Skånetrafiken får stora 
nedskärningskrav, samtidigt som 
de anställda ska få ett tryggare 
arbete. Men att lösa ekvationen 
lämnar man med varm hand över 
till de företag som med vinst ska 
driva verksamheterna. 

Kollektivtrafiken är en sam-
hällsservice som måste fungera. 
Dels för alla resenärer, som än så 
länge blir fler och fler, men också 
för alla anställda som arbetar 
inom verksamheten. Det är när 
vinstkraven blir ett övergripande 
mål som samhällsservicen är i 
fara. Kollektivtrafiken måste dri-
vas och köras av regionen själv, så 
att vinstintresset försvinner och 
de anställdas trygghet på allvar 
kan sättas i fokus. Först då kan 
den demokratiska processen börja 
fungera igen.

Den fackliga kampen på Skåne-
trafikens tåg har äntligen gett re-
sultat. Alla de tågvärdar som har 
jobbat under svåra och otrygga 
förhållanden har, efter mycket 
möda fått gehör för sin kritik. Nu 
har arbetsmiljöverket klivit in och 
infört ett stopp för ensamarbete 
under vissa tider på dygnet. En 
facklig seger och ett bevis på att 
arbetarrörelsens kamp lönar sig. 

Tyvärr ser företagen som kör 
tågen inte fackens framgång 
som något positivt. Istället talar 
man om sin verksamhet som 
en produkt som kan få bekym-
mer nu när arbetsmiljöverket 
och facket sätter käppar i hjulen. 
Inte heller Skånetrafiken är nöjd 
med beslutet. Nu vill man istället 
införa kameraövervakning och fler 
patrullerande vakter på våra tåg. 
Samtidigt skjuter man över en 
stor del av ansvaret för säker-
heten på de företag som genom 
upphandling kör våra tåg. 

När all verksamhet inom regio-
nen sköts av företag är det svårt 
för politikerna att fatta beslut 
som betyder något i praktiken. 

Av Sara Svensson

Det som är bra för 
överklassen är 
dåligt för oss
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FACKLIGA SEGRAR 
FÖR TÅGVÄRDARNA

Världens bästa välfärd kräver 
världens bästa arbetsplatser

E n offentlig sektor med bra anställningsvillkor är en garanti 
för att kvinnor ska kunna vara ekonomiskt självständiga. 
Men i tider av kapitalistisk kris kan vi se att klockan rullas 
tillbaka. Privata vårdbolag anställer färre heltidare för att 

kunna ta ut mer i vinst. Kvinnor drabbas hårdare än män.
Otryggheten på arbetsmarknaden är en kvinnofälla. Svensk Kvinno-

lobbys genomgång av den borgerliga regeringens vårproposition 2012 
konstaterar att många av de arbetsmarknadsåtgärder som regeringen 
har satsat på riktar sig till mansdominerade yrken. Verkligheten visar 
emellertid att arbetslösa unga kvinnor är de som har det svårare att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Det är vi kvinnor som genom krisen 
fått en betydligt sämre anknytning till arbetsmarknaden och som i högre 
grad drabbas av osäkra anställningar. Den borgerliga arbetslinjen gäller 
däremot mest vita män mitt i livet.

Mot denna utveckling ställer Vänsterpartiet målet om världens bästa 
välfärd. Det handlar om tydliga lagar och regler för visstidsanställningar, 
om en lagstadgad rätt till heltid och om att förstärka lagen om anställ-
ningsskydd.

KRÖNIKA
Daniel Månsson, 
ordförande i Ung 
Vänster Skåne
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Av August Lindmark

F örtio timmars arbets-
vecka är ingen na-
turlag. Förr arbetade 
svensken sex dagar i 

veckan, medan fransmännen idag 
jobbar 35 timmar i veckan. Istället 
för skattesänkningar kan vi strida 
för mer ledighet. Vänsterpartiet 
arbetar för att den svenska nor-
malarbetstiden ska sänkas från 
40 timmar till 30 per vecka. Sänkt 
normalarbetstid skulle sätta 
fler svenskar i arbete, minska 
sjukskrivningarna, öka effektivite-
ten på arbetsplatserna och hjälpa 
fler att orka arbeta ända fram till 
pensionen.

ARBETA MINDRE
MED SAMMA LÖN

HANNA HALLGREN

lokförare

Jag skulle vara mer med vänner, 
vila och skriva mer musik.

ANNA WALLNER

utbildare

Motionera mer, promenera med 
hunden och påta i landet. Få alla 
de där vardagssakerna gjorda som 
jag aldrig hinner. 

JENNY BÅNG

marknadschef

Jag älskar att jobba så jag skulle 
nog jobba åtta timmar i alla fall. 
Men om jag fick två bonustimmar 
skulle jag spendera mer tid med 
familj och vänner.

MAJA RUNEBERG,

skådespelare,

Vara mer med mitt barn.
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Vad skulle du an-
vända två timmars 
extra ledighet om 
dagen till?

Trots att arbetslösheten bedöms ligga på 
historiskt höga 7,7 procent nästa år fortsät-
ter den moderata regeringen på den inslag-
na vägen: man sänker skatten för dem som 
redan har. Det är som en hacka skiva, som 
om det inte fanns några alternativ. Men det 
finns det. Naturligtvis. Det går att investera 
i utbildning, att satsa på välfärden, att bygga 
bort bostadsbristen. På så sätt sätta går det 
att sätta fler människor i sysselsättning och 
skapa ett mer jämlikt samhälle.

Politik handlar om möjligheter, om vägval, 
om prioriteringar. Dagens åtstramningsmo-
dell ökar skillnaderna i Sverige. Det rör sig 

om medvetna satsningar, och de som drab-
bas värst på arbetsmarknaden när klyftor blir 
rutin är unga och invandrare vilka tvingas se 
sig förpassade till otrygghetens vardag. Is-
tället för fasta jobb ska man vara glad för att 
behöva planera sitt liv utefter möjligheten 
att eventuellt bli inringd. Mitt i natten, tidigt 
på morgonen: det spelar ingen roll. Att ha ett 
jobb med en anständig lön är inte längre en 
rättighet – utan något man ska vara tacksam 
för. Vem tjänar på denna utveckling? 

Det krävs nya tag. Istället för massarbets-
löshet och ökad ojämlikhet, behövs en poli-
tik för full sysselsättning.

DET FINNS ALTERNATIV
Av Leandro Schclarek Mulinari 
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Av Sara Granér


