Till Umeå kommunfullmäktige, 2021-10-14

En förutsättning för att den svenska modellen ska fungera är att unga och även elever på
vuxenutbildning får en förståelse för fackets roll, partsförhållandet på arbetsmarknaden och
vilka rättigheter man har som arbetstagare. Den svenska modellen förutsätter en livskraftig
fackföreningsrörelse för arbetare såväl som tjänstepersoner, såväl som den gedigna lagstiftning
som rörelsen säkrat genom facklig kamp. Föreningsrätten är en grundläggande demokratisk
rättighet och förutsättning för fackföreningars möjligheter att finnas och verka för bra villkor
för sina medlemmar. Kunskap om och respekt för föreningsrätten som är införd i och skyddas
av svensk grundlag i Regeringsformen och MBL (1976) är en viktig grund för den svenska
demokratin och arbetsrätten. Med en sämre förståelse för värdet i ett fackligt medlemskap och
engagemang riskerar vi att se ett fortsatt minskade medlemstal i LO-förbunden och en
resulterande obalans mellan arbetsmarknadens parter.
I augusti 2008 biföll Umeå kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion om att ge i uppdrag till
skolnämnderna att arbeta fram en tydlig plan för introduktion inför det kommande arbetslivet,
i samarbete med de fackliga organisationerna. Mer än 13 år har gått sedan dess och vi vill gärna
veta hur denna introduktion ser ut idag, och hur man upplever att det fungerar.
Vi har de senaste åren sett ett sviktande förtroende för arbetstagarorganisationerna i Sverige.
Vi har dessutom ett stort tillskott av barn och föräldrar från länder med andra
arbetsmarknadsmodeller än Sverige och därför är det viktigare än någonsin att vi ser till att
Umeå kommun tillhandahåller en gedigen introduktion till arbetslivet och den svenska
modellen. Utan kunskap om kollektivavtalsenliga och lagliga rättigheter är det lätt att hamna i
ett underläge gentemot sin arbetsgivare och risken finns att bli utnyttjad av oseriösa
näringsidkare.
Därför ställer vi följande frågor:

1. Hur ser det idag ut med grundskolans, gymnasiets och vuxenutbildningens
introduktion inför det kommande arbetslivet?
2. Hur har arbetstagarperspektivet lyfts fram i denna introduktion?
3. Hur har de fackliga organisationerna involverats i arbetet med denna
introduktion?

