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Bygg Sverige starkt – investera i nystart för vanligt folk! 
Uttalande från LO-distriktet i Skånes representantskapsmöte 16 november 2021 

För att ge LO-förbundens medlemmar en nystart efter pandemin måste staten göra 

stora investeringar på många områden. De skånska LO-förbunden är samlade idag 

och har ett tydligt gemensamt krav: vi vill att man ska använda den ekonomiska 

styrka Sverige nu har till att öka tryggheten för vanligt folk!  

Nu är det dags att Sverige bedriver en offensiv investeringspolitik. Med ökade 

investeringar byggs förutsättningar för tillväxt och sysselsättning för lång tid 

framåt. Då höjs trycket i den svenska ekonomin, framtidsutsikterna stärks och 

arbetslösheten kan pressas tillbaka.  

En investeringsdriven tillväxtpolitik skapar jobb direkt här och nu. Investeringar 

ger jobb åt alla som deltar i den fysiska byggnationen av nya bostäder, förskolor, 

sjukhus och andra arbetsplatser. Men investeringen skapar också många jobb i det 

omkringliggande samhället inom allt från handel, transport och restaurangnäring. 

Det behövs stärkt stöd för utvecklingen av de nya jobb som kommer inom 

industrin.  

Inför valrörelsen kräver vi därför omfattande framtidsinvesteringar för full 

sysselsättning. Ska vardagen fungera bättre och jobben framåt säkras – då är det 

dags att investera i allt från digitala kommunikationer till grön omställning, 

bostadsbyggande, bättre vägar och järnvägsnät.  

Det behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik, och satsningar på utbildning och 

välfärd. Därför behöver statsbidragen till kommuner och regioner öka så att skola, 

vård och omsorg kan säkras på sikt. Det är bara så vi kan återstarta vårt land och 

bygga ett starkt, jämlikt och rättvist Sverige. 

Det låter som mycket – men vi har konkreta exempel under alla områden där 

behoven är stora och möjligheterna många. Sammantaget menar vi att det är 

satsningar som är den ansvarsfulla politiken.  

De skånska LO-förbunden anser att Sverige behöver en ny syn på investeringar 

under en lång tid framöver. Vi vet att varje missad investering kostar, i ökade 

klyftor, högre arbetslöshet och sämre trygghet för LO-förbundens medlemmar. Det 

är dyrt att inte satsa.  

Det är med denna insikt vi går in i valåret och driver på för våra frågor. Vi tror på 

Sverige. Vi tror att rättvisa och jämlikhet kan öka. Dags att investera i nystart för 

vanligt folk – bygg Sverige starkt! 

 

Detta uttalande antogs enhälligt av LO-distriktets representantskap 
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