
Hur får vi  
Sverige

att fungera?

Vi kommer göra vår del för att välfärden ska 
vara på allas läppar. Därför driver Kommunal 
en facklig valrörelse. Vi ska genomföra 250 
000 samtal, synas på gator och torg och ta en 
stor plats i samhällsdebatten. 

Det gör vi genom att prata om de frågor som  
är viktigast för medlemmarna i Kommunal och 
genom att syna de olika partiernas ställnings-
taganden. Tomma ord ger inte medlemmarna 
bättre förutsättningar.  
 Nu är det dags för politiska reformer som  
stärker välfärden och bygger Sverige starkt.

Bli medlem idag!

Därför driver
Kommunal  
en valrörelse

Det tar en minut att ansöka om  
medlemskap i Kommunal. Du 

får  alla fördelar och förmåner så 
fort  ansökan godkänts. Gå in på  

kommunal.se/bli-medlem

Malin Ragnegård,  
förbundsordförande



Kommunal kräver 
politiker som har 

modet att bekämpa 
kostnadspress,  

vinstjakt, ohållbara 
scheman och  

minutstyrning.

Välj välfärden. 
 Rösta 11 september.

Kommunals  
viktigaste frågor  
i valrörelsen: 

3. Avskaffa karensavdraget

2. Investera i välfärden

Läs mer om de frågor som  
vi kommer att driva i valet på  

svaretärvälfärd.se
Scanna QR-koden  

med din smartphone  
för att komma direkt  

till sajten!

Ett arbete i välfärden innebär ofta en ökad 
risk för att utsättas för smitta samtidigt som 
arbetets natur gör att du inte kan jobba från 
hemmet. Det här skapar en orättvisa där 
medlemmar straffas ekonomiskt när dom blir 
sjuka på jobbet. Därför ska karensavdraget 
avskaffas.

Underbemanningen inom skola, vård och 
omsorg skapar stress och leder på sikt till en 
sämre välfärd för medborgarna. Det behövs 
investeringar och resurserna ska gå till fler 
arbetskamrater, trygga anställningar, hållbara 
arbetstider och en robust välfärd med luft i 
systemet. 

Det krävs 
handlingskraft.

1. Ordning och reda i välfärden
Efter år av marknadsstyrning är det dags att 
återta kontrollen över välfärden. Det behövs 
ökad insyn och bemanningsriktlinjer som gör 
att resurserna används rätt. Tilliten behöver 
flyttas från marknadslösningar till medarbe-
tarna. Minutstyrningen ska avskaffas.


