
LAS drabbar kvinn o(, unga och invandrare
Syftet med turordningsreg-
lerna iLagen om anstdllnings-
skydd (LAS) var att skapa
trygghet frir anstdllda. Sedan
1970-talet di lagen kom till
har dock mycket fiirdndrats
pi svensk arbetsmarknad
och lagen fir diirfiir idag helt
andra konsekvenser.

Reglerna drabbar inte siillan de
anstillda i form av otrygghet
och oforutsiigbarhet. Kvinnor,
ungdomar och invandrare ir
grupper som reglerna sirskilt
fdrsvirar for pi arbetsmarkna-
den. Reglerna forsvirar ocksi
for smi och medelstora foretag
att behilla den kompetens som
de behdver pi alltmer konkur-
rensutsatta marknader.

LAS 6ppnar for godtycke
eftersom lagen inte anviinds pi
ett enhetligt siitt och man vet
inte i f6rv5g hur reglerna kom-
mer att tillimpas. Olika lokala
fackklubbar tillimpar lagen pi
olika sitt, olika branscher har
olika synsitt. Lagstiftnineen
ger ocksi lokala fackliga om-
budsmin en extremt stor makt
som kan utdvas utan krav pi
transparens och rittssikerhet
f6r enskilda som drabbas.

Asidosiitta
PiL stora foretag kan facket isi-
dositta turordningsreglerna
genom 6verenskommelser med
fdretaget. LAS inger dirmed en
falsk trygghet for arbetstagarna.
De mindre fdretagen har betyd-
ligt svirare att kringgi reglerna
i forhandlingar med facket -
dels pi grund av ett maktmas-
sigt underlige och dels eftersom
det ir dyrt att forhandla sig till
avsteg frin turordningen.
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sluta, skriver insdndarskribenterna.

Flera studier och rapporter
visar att lagstiftning om strikt
anstdllningsskydd tenderar att
forsvira fdr ungdomar, kvin-
nor och invandrare. OECD har
bland annat kommit fram till
att sidan lagstiftning minskar
sysselsittningen och 6kar ar-
betslosheten for i stort sett alla
grupper, utom f6r min mellan
z5 och 55 ir. Dlrutover ir tur-
ordningsreglerna ett hinder for
jimstilldhetsarbetet pi starkt
mansdominerade arbetsplatser
eftersom det iir de sist anstlll-
da, kvinnorna, som fir sluta -
vilket fdr jiimstiilldhetsarbetet
tillbaka pa ruta ett.

Principen sist-in-fdrst-ut g6r
ocksi att unga personer med
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specialistkompetens och den
senaste utbildningen tvingas
gt, vilket piverkar siiviil tilltron
till att utbildning l6nar sig som
foretagets konkurrenskraft.
Reglerna sllr hirt Aven mot in-
vandrade personer vilket med
tanke pi de integrationspro-
blem som Sverige brottas med,
er en ytterst allvarlig foljd av
LAS. :

Konsekvensen 5r ocksl att
den etniska mingfalden pi ar-
betsplatserna minskar. Slutli-
gen - si blir fbretagen generellt
sett fdrsiktiga med nyrekryte-
ringar niir det iir svirt att saga
upp de medarbetare som inte
biist behovs.

De framtida tillvixtfore-

tagen, och dirmed arbetena,
kommer i stor utstrlckning att
finnas bland smi och medel-
stora kunskapsforetag - om ritt
f6rutsilttningar ges. Bidrar LAS
till att smi och medelstora fore-
tag kan behilla den kompetens
de beh6ver for att vara konkur-
renskraftiga? Bidrar LAS till fler
arbetstillfillen? Bidrar LAS till
att minska ungdomsarbetslds-
heten? Bidrar LAS till en mer
jiimstiilld arbetsmarknad med
stor mingfald? Bidrar LAS till
forutsigbarhet och trygghet?

Behiiver nya regler
Virt svar pi dessa frigor ir
nej. Vi beh6ver nya regler som
underlittar for fdretag, oav-
sett storlek, att rekrytera och
behilla riltt kompetenser. Vi
beh6ver regler som gdr det
mojligt for minniskor att byta
arbetsplats och arbetsuppgifter
utan att behdva vara ridda for
att fOrlora arbetet vid en eko-
nomisk kris. Vi behover regler
som sinker tr6sklarna till ar-
betslivet.

Om turordningsreglerna i
LAS overhuvudtaget ska vara
kvar, si ska skicklighet och
kompetens vara de kriterier
som styr vilka medarbetare
som ska vara kvar. Alla f6retag
miste ocksi fi stdrre m6jlighet
att piLverka vilka medarbetare
som bist behovs i f6retaget.
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