
 

   

LOs remissyttrande över Departementspromemorian 
Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i 

ett annat land - undanröjande av ett gränshinder (Ds2018:26) 
 

LO har givits möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss. 

I LOs mening så är det viktigt att det gränshinder som behandlas i ärendet 

nu kan börja undanröjas. 

  

Den svenska representativa demokratin bygger i mycket stor utsträckning på 

insatser från lokalt och regionalt förtroendevalda fritidspolitiker. Att 

förtroendevalds möjlighet att fullgöra sitt uppdrag skyddas i lag, här 

relevant så som i den svenska kommunallagens bestämmelser om rätten till 

tjänstledighet för politiska uppdrag, möjliggör ett lika deltagande i 

demokratin oavsett individens ställning på arbetsmarknaden. Arbetstagaren 

är tack vare detta inte beroende av arbetsgivarens välvilja.  

 

Det har tjänat den svenska demokratin väl och har också möjliggjort att 

viktiga erfarenheter från olika segment av den svenska arbetsmarknaden har 

kunnat tas tillvara. Ej bara direktörens utan även arbetarens. Det gagnar 

politikens förankring i breda folklager och utgör på samma gång en garant 

för mycket bredare rekryteringsgrund och erfarenhetsbas vid politiska 

beslut. Det stärker arbetstagarens ställning på arbetsplatsen.  

 

I våra crossborderregioner så är det en betydande andel av arbetskraften som 

dagligdags eller veckovis pendlar över en gräns för att arbeta i ett annat 

land. Deras möjlighet att på lika villkor delta i det parlamentariska politiska 

arbetet hemmavid saknar idag stöd. Omvänt råder samma situation för 

gränsarbetare i Sverige, som verkar på vår arbetsmarknad men bor i ett 

annat land.  

 

Det innebär att i vissa regioner och kommuner så är det faktiskt en icke 

obetydlig del av den arbetsföra befolkningen som inte har möjlighet att ta 

tjänstledigt utan som i så fall på egen hand får göra en överenskommelse 

med sin arbetsgivare. Inte minst är detta fallet i Skåne och Själland, som det 

bilaterala avtalet skulle påverka.  

 

Denna verklighet skapar såklart osäkerhet vid kontinuerliga behov av 

ledighet och eventuella förhandlingar om hur det ska gå till, risk för 
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utsatthet om arbetsgivaren hanterar övertalighet eller omorganisation, och 

implicit en överhängande risk att minska viljan att engagera sig politiskt 

hemmavid – eller vid redan existerande politiska uppdrag hemmavid, att ta 

ett arbete i ett annat land.  

 

Detta tycker LO är olyckligt och anser därför, inte utan viss kraft, att detta 

gränshinder bör undanröjas. I vår mening är det därför viktigt att de 

principer som ska underlätta politiskt engagemang som skyddas i vår 

lagstiftning i dag också ska gälla i gränsöverskridande situationer. Dels 

utgör gränshindret i sig en inskränkning av demokratin. Men undanröjandet 

av gränshinder i allmänhet bidrar också till förbättrad kompetensförsörjning 

och matchning på arbetsmarknaden i crossborderregioner. Det är såväl 

politiskt som samhällsekonomiskt viktigt.  

 

Utifrån dessa olika bedömningar tillstyrker LO förslagen kring en inhemsk 

reglering av gränsarbetares rätt till tjänstledighet i Sverige för att fullfölja 

politiska uppdrag i hemlandet, så väl som det bilaterala avtalet mellan 

Danmark och Sverige.   

 

Med vänlig hälsning 

Landsorganisationen i Sverige 

 

 
 

Karl-Petter Thorwaldsson Markus Blomberg 

LO-distriktet i Skåne  

 

 

 

 

 

 

 

 


