
Livs krav i
valrörelsen 2022 Så tycker partierna
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Vilka partier är emot att sjukpenningen 
begränsas till 2,5 år även om man 
fortfarande är sjuk?

Vilka partier satsar på arbetslösa 
arbetares utbildning så att de åter kan 
komma i jobb?

Vilka partier har sagt ja till att ge regionala 
skyddsombud ökade befogenheter för att 
säkra arbetsmiljö och rädda liv?

Vilka partier föreslog omställnings- och
kompetensförsörjningsstöd för ett grönare 
Sverige, men blev nedröstade?

Vilka partier föreslog energieffektivise-
ringar som skulle ha minskat industrins 
energibehov och kostnader kraftigt?

Vilka partier arbetar för att ge utslitna äld-
re möjlighet till en värdig pension genom 
trygghetspensionen?

Vilka partier tycker att arbetsgivarna ska 
bidra med mer för att vi ska få en bättre 
pension?

Vilka partier står upp för vår rätt att strejka 
och ta till andra fackliga 
stridsåtgärder?

Vilka partier står upp för att facket får ta till 
stridsåtgärder mot arbetsplatser som har ut-
ländsk arbetskraft och saknar kollektivavtal?

• En mänskligare sjukförsäkring
Om vi blir sjuka eller skadade ska sjukförsäkringen 
ge oss stödet vi behöver, så länge vi behöver det. 
Sjukdom och sjukskrivning ska inte innebära 
fattigdom. I dag hamnar sjuka människor i kläm, 
så kan vi inte ha det. Därför måste sjukförsäkring-
en förbättras.

• Ingen ska dö av jobbet
Industrin kan vara en farlig arbetsplats, därför 
behövs ett aktivt arbetsmiljöarbete för att 
förebygga olyckor och sjukdomar. De regionala 
skyddsombuden behöver få tillgång till fler 
arbetsplatser, arbetsmiljöbrotten måste 
prioriteras och det ska råda nolltolerans mot 
dödsolyckor, arbetsrelaterade skador eller 
sjukdom. 

• En rättvis klimatomställning
Industrin är en del av lösningen på klimatkrisen 
och klimatomställningen är heller inte möjlig 
utan oss industriarbetare. Därför måste vi få den 
kompetensutveckling vi behöver när våra arbets-
uppgifter förändras. Det måste ingå i klimatom-
ställningen att hela landet får tillgång till billig el 
och att kostnaderna för arbetspendling är rimliga 
för alla.

• En bättre pension
När vi går i pension ska vi kunna känna oss 
trygga i att vi får ut en pension som är tillräcklig 
för ett värdigt liv. Den tryggheten ska finnas även 
om man varit sjuk eller arbetslös under delar av 
yrkeslivet. Därför behöver pensionerna bli högre, 
trygghetssystemen fungera och rehabiliteringen bli 
bättre.
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