
Hur vill ni att  
a-kassan ska  
se ut efter valet?

Vad ska hända  
med konflikt- 
rätten?

Hur lång ska en 
provanställning  
kunna vara?

Vill minska taket något men också ha 
en högre ersättning i ett inledningss-
kede som sedan trappas av. Vill inte 
ha en obligatorisk a-kassa. Vill inte 
göra avgiften avdragsgill. Oförändrad 
karenstid.

Vill se ett sänkt tak som indexeras  
i takt med inflationen. Är för en 
obligatorisk a-kassa men saknar en 
modell för att genomföra det. Vill att 
en obligatorisk a-kassa ska ha en 
avdragsgill avgift. Karenstiden bör 
ligga kvar på sju dagar.

Vill se en obligatorisk a-kassa med en 
modell där ersättningen trappas av 
efter hand. Ingen avdragsgill avgift. Är 
inte emot regeringens förslag om sex 
dagars karenstid.

Vill se en a-kassa i nivå med 80 pro- 
cent av inkomsten. Öppna för att 
minska karenstiden med ytterligare 
någon dag. Vill inte ha obligatorisk 
a-kassa. Positiva till en avdragsgill 
avgift.

Vill sänka taket och korta a-kassan så 
att den efter ungefär ett år övergår i 
aktivitetsersättning. Vill inte ha en 
obligatorisk a-kassa. Vill inte göra 
avgiften avdragsgill. Har inte tagit 
ställning till karenstiden ännu.

Vill inte ha en obligatorisk a-kassa 
men utreder hur fler ska kunna 
omfattas. Förtroendeuppdrag  
ska kunna räknas in i underlaget.  
A-kassan ska följa med löne- och 
prisutvecklingen. Kan tänka sig att 
göra åtminstone större delen av 
avgiften avdragsgill.

Är för en obligatorisk a-kassa och vill 
flytta den till Försäkringskassan. Vill 
ha höjt tak med en successiv nedtrap-
pning av ersättningen. Har inga 
förslag som gäller karenstid eller 
avdragsgill a-kasseavgift.

Vill höja taket och se över inträdes-
villkoren så att fler kommer med i 
a-kassan. Karensen ska kortas med 
ett par dagar. Vill inte ha en obligator-
isk a-kassa. Vill göra avgiften 
avdragsgill.

»Vi vill inte ta bort rätten till att vidta 
stridsåtgärder men däremot måste 
det man gör stå i proportion till de 
effekter man förväntas uppnå. Det 
behöver finnas en proportionalitet-
sprincip.«

»Man ska inte kunna kringgå 
Medlings institutet innan man går ut  
i sympatistrejk, så det är ju en 
inskränkning av strejkrätten. Det 
måste även finnas en större propor-
tionalitet innan man går ut i strejk.«

»Vår position är att om man har ett 
kollektivavtal så bör det respekteras 
och då bör fredsplikt gälla. Och vi vill 
dessutom införa en proportionalitet-
sprincip.«

»Att fackföreningar vidtar strids-
åtgärder är viktigt och grundläggande 
för den svenska arbetsmarknads-
modellen, så det är viktigt att inte röra 
den delen. Men i och med att konflik-
ten i Göteborg har varit så långvarig 
måste man någonstans också försöka 
hitta lösningar så att det här rullar på.«

»Vi vill inte röra strejkrätten men vi 
ser också att det finns ett problem 
som har uppstått trots att vi tycker 
att vi har regler för hur det ska 
tecknas avtal. Där vill vi vänta och se 
vad utredningen kommer fram till.«

»Det finns ingen vilja från Social-
demokraterna att försämra konflikt-
rätten vare sig för arbets givarna eller 
arbetstagarna. Men fallet med 
hamnarbetarna i Göteborg är unikt 
och måste lösas på något sätt.«

»Vi vill inte gå in och peta i konflikt-
rätten på något sätt. Men man måste 
hitta vägar till att medla i såna här 
situationer eftersom det drabbar hela 
samhället, löntagare och företag 
utanför hamnen också.«

»Vi vill inte röra strejkrätten och vi 
tycker inte att den situation som finns 
i Göteborgs hamn är något skäl till att 
överväga statliga ingrepp genom 
lagen för att inskränka strejkrätten.«

Tolv månader. »Men vi driver inte den 
frågan speciellt hårt.«

Tolv månader. »För att öka tryggheten 
och minska riskerna för företaget. Det 
handlar också om att fler ska vara 
anställningsbara. Sex månader kan 
vara för kort tid för att veta om detta 
är en person att satsa på.«

Tolv månader. »Vi har länge velat 
utöka normen om sex månader.«

Sex månader. »Tolv månader är 
alldeles för mycket. Det finns ett antal 
bristyrken och efter en månad på prov 
kanske jag får jobb någon annan-
stans. Människor behöver trots allt 
trygghet och säkerhet.«

Tolv månader. »Vi vill förlänga utifrån 
att vi tycker det är en rimlig möjlighet 
för både arbetsgivare och arbets-
tagare att prova på för att se vad 
jobbet innebär och om det är något 
som man behöver klä på personen 
innan den är fullt anställningsbar.«

Sex månader. »Vi ser ingen anledning 
till att göra förändringar.«

Kan inte svara i dagsläget. »Det är en 
fråga som vi tittar på.«

Vill snarare korta än utöka prov-
anställningstiden. »Men det är rimligt 
att man har en provanställningstid.«
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