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Vem gör vad i svensk politik?
Vad tycker de politiska partierna om Kommunals prioriterade frågor? Kommunal har kollat vad de
olika partierna gjort i riksdagen. Vad har de röstat för, vad har de röstat emot och vilka förslag har
de lagt? När du ska rösta i höst är det lika viktigt att veta som vad partierna lovar i valrörelsen.

Mer resurser till
välfärden?*
*Jämförelsen bygger på höstbudgeten
och partimotioner 2017.
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Röstade JA till sitt förslag om La ner sina röster vid omröstning Röstade NEJ till förslaget på

Stopp för
vinstjakten?

Avskaffa allmän
visstid?*
*I Riksdagen har man inte tagit ställning till att
avskaffa allmän visstid eller inte. Men så här tycker
partierna när de själva får svara på frågan.
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När vi investerar i
välfärden investerar vi i
ett tryggare Sverige
Vi i Kommunal är ryggraden i välfärden – vi
är där och skapar den. Varje dag, dygnet runt.
Det är vi som hälsar förskolebarnet med
en kram vid grinden och utmanar hens
nyfikenhet. Det är vi som löser konflikterna
på skolrasten. Vi ser till att farmor får sina
mediciner i tid, en dusch och en pratstund
över en kopp kaffe. Vi kör bussen både till
och från din arbetsdag. Tillsammans bygger
vi Sveriges välfärd och får den ekonomiska
kakan att växa. Varje dag – och för alla.
Vi är välfärdens yrkesskickliga medarbetare
och måste få möjlighet att göra vårt jobb.
Tiden och pengarna måste räcka till, vi
behöver fler arbetskamrater med rätt
kompetens och bättre arbetsvillkor.
Kommunal är engagerade i valrörelsen för
att det ska bli bättre för medlemmarna i
föreningen. Därför har Kommunal valt tre
frågor som vi vet är viktiga i valet i höst. De
är viktiga för medlemmarna i Kommunal –
och för att Sverige ska bli ett ännu bättre
land att leva i.

Vård, skola och omsorg behöver mer
pengar. Vi behöver 135 000 nya kollegor
i välfärden under mandatperioden och ett
stopp på vinstjakten. Underbemanningen
inom skola, vård och omsorg pressar till oro
och sjukskrivningar. Det skapar osäkerhet i
omsorgen av barn och gamla.
Vi vill att otrygga anställningar blir trygga
genom att avskaffa anställningsformen
allmän visstid. Otrygga anställningar gör
det svårt att planera vardagen både på
jobbet och hemma. Det påverkar också
kvalitén i verksamheten när personalen
ständigt byts ut.
Vi vill öka det fackliga engagemanget med
skatteavdrag för fackavgiften. Det ska löna
sig att jobba och ta ansvar för den svenska
modellen.
Att investera i välfärden är att investera i
framtiden. Då kan vi rätta till brister och
bygga välfärden starkare. Så garanterar vi
tryggheten – och Sverige blir lite bättre för
alla att leva i.

Gå med i valrörelsen på delta.kommunal.se!

