
 

 

MOTION TILL  SOCIALDEMOKRATERNAS PARTIKONGRESS  2015  

Återställ den svenska arbetsrätten — genomför vallöftena 

att avskaffa Lex Laval och införa ett socialt protokoll i EU 

Efter yttrandet från EU:s domstol i »Lavalmålet« som ledde till att Riksdagen ändrade 
den svenska arbetsrätten genom lex Laval har den internationella arbetsorganisationen 
ILO dömt ut den svenska lagstiftningen eftersom den strider mot de konventioner 

Sverige har undertecknat. 

2009 tog Socialdemokraterna ställning för att Sverige som land ska verka för Europa-
fackets krav på införande av ett socialt protokoll. Detta mål blev också partiet–LO:s 

löfte i EU-valrörelsen 2014. 

Det blir framdeles aktuellt med en eller flera fördragsändringar i den Europeiska 
Unionen. Dessa blir gyllene tillfällen för de svenska Socialdemokraterna att genomföra 
sina vallöften eftersom fördragsändringar inte torde kunna godkännas med mindre än 

att det socialdemokratiska partiet säger ja i Sveriges riksdag. 

Sverige måste inte propsa på andra länder i Europa vår arbetsrätt med kollektivavtal 
etc. men ett socialt protokoll som i Sverige ger alla arbetare — utstationerade utlän-
ningar såväl som inhemska — samma möjligheter med kollektivavtal och strejkrätt 
finns det inga rationella skäl för de andra EU-länderna att motsätta sig. Skulle det visa 
sig svårt att uppnå ett socialt protokoll i förhandlingar med EU-kommissionen kan det 

vara ännu bättre med ett svenskt undantag från EU:s arbetsrätt som alternativ. 

Den vilda arbetsmarknad som nu breder ut sig i Sverige måste hejdas med ordning och reda. Det 
skulle utveckla det sunda företagandet i Sverige. Starka fackliga rättigheter för alla skapar trygghet 

och arbetsfred vilket i sin tur gynnar utvecklingen av konkurrenskraftiga företag. 

Jag föreslår 
den socialdemokratiska partikongressen besluta att partiet ska verka för 

att  vallöftena från 2014 om ett socialt protokoll i EU i samband med kommande 

fördragsändringar samt upprivande av lex Laval genomförs. 

Sollentuna den 17 december 2014 

Alfonso Ramírez 
(Edsbergs S-förening & IF Metallsossen i Stockholm) 

 

Styrelsens utlåtande 

Styrelsens föredagande: Julia Mäkitalo Blent 

Det omtalade Lex Laval reglerar bland annat i vilka sammanhang svenska 

fackföreningar kan ta till stridsåtgärder mot företag med utstationerad 

arbetskraft. Till exempel är det inte tillåtet att kräva något över 

kollektivavtalets minimilön även om de verkliga lönerna i branschen är 

högre. Strejkrätten kan inte begränsas på det sätt som den tidigare 

regeringen krävt, det har en oberoende expertgrupp vid FN-organet ILO 

slagit fast. ILO:s expertkommitté har även konstaterat att Lex Laval bryter 

mot ILO:s kärnkonventioner 87 och 98; fackets rätt att organisera sig och 

förhandla fram avtal. 



 

 

Det är alltså allmänt känt att ILO:s experter dömer ut Lex Laval, eftersom 

den inte är förenlig med internationell rätt. Därför uppmanas Sveriges 

regering även av ILO att se över den befintliga lagstiftningen 

Sveriges avsaknad av lagstiftade minimilöner gör att kollektivavtal är en 

förutsättning för att motverka bl.a. låglönekonkurrens. Det är därför viktigt 

att den svenska modellen med avtal mellan berörda parter bibehålls, och det 

är vårt politiska ansvar att stoppa urholkningen av densamma. En 

avveckling av Lex Laval samt införandet av ett socialt protokoll är åtgärder 

som vi tror kan bana väg för en rättvisare arbetsmarknad.   

Styrelsen föreslår medlemsmötet att besluta: 

att motionen skickas vidare till partikongressen som arbetarekommunens egen 

 

 

 


