
Rött 

Eller 

Blått? 
En politik för 

förändring 

eller 

en politik för 

fortsättning? 

Information från  

LO-distriktet Örebro och Värmland 

”- Det kostar pengar att ha arbets-

lösa, 67 miljarder 2013.  Låt  oss 

istället använda dem till aktiva 

åtgärder. 

Vi kan redan i höst få en ny politik 

som sätter arbetslösa i arbete 

istället! 

Låt oss välja en ny regering som 

sätter jobben främst! ” 

 

14 september går Sverige till val: 

• Val till kommunfullmäktige. 

• Val till landstingsfullmäktige  

• Val till riksdag 

 
Svenska medborgare som fyllt 18 år senast den 

14 september har rösträtt i alla tre valen. 

EU-medborgare, norrmän och islänningar som är 

mantalsskrivna i Sverige har rösträtt i kommun- 

och landstingsvalen. Den som kommer från något 

annat land måste ha bott i Sverige 3 år i följd. 

 

Röstkort kommer på posten. Om du inte fått kortet 

eller tappat det tar du kontakt med din kommuns 

valnämnd eller valmyndigheten på telefon  

020-825 825. 

 

Normalt är vallokalerna öppna mellan 08.00 och 

20.00. Läs på ditt röstkort för säkerhets skull. 

 

Det går också att förtidsrösta på många ställen 

mellan den 27 augusti och den 14 september.  

Ta med dig röstkort och legitimation! 

LO-distriktet 

Örebro och Värmland 

Vill du hjälpa till att byta regering?  

Vill du att en facklig företrädare ska komma till din 

arbetsplats och berätta mer?  

 

Ring LO-distriktet på 0586-21 95 00 

www.orebrovarmland.lo.se 

Den 14 september avgör 

du Sveriges framtid  

LOs Ordförande Karl-

Petter Thorwaldsson 

 

http://www.orebrovarmland.lo.se/


Moderaternas politik skjuter kollektivavtalen i 

sank genom att de: 

 

• Inte ger Facket möjlighet att kräva svenska   

  kollektivavtal för alla. 

 

• Inte vill införliva nya och bättre EU-direktiv i  

  svensk lagstiftning snarast. 

 

Moderaterna bekämpar de arbetslösa genom 

stora besparingar på dem 

• Vill ha kvar A-kassan på nuvarande nivå 

 

• Ingen höjning presenterad 

 

• Har minskat och fortsätter minska 

  resurser för utbildning.   

 

• Prioriterar skattesänkningar före ungdomar 

 

 

• Ingen förändring på gång 

 

Moderaternas politik drabbar alla oavsett om 

man jobbar eller har jobbat genom att  

 

• Behålla lagstiftning som gör det möjligt för  

  företag att kringgå LAS med Bemanningsföretag 

 

• Inte göra några förändringar trots att Sverige  

  nu bryter mot EUs regler för visstidsanställda. 

 

• Pensionärer, arbetslösa och sjuka fortsätter att  

  betala högre skatt än löntagare 

 

Moderaterna har genomfört stora 

skattesänkningar på de sjukas bekostnad 

 

• Längsta möjliga sjukpenningstid är 914 dagar 

 

• Regelverket avgör när sjukpenningdagarna är slut  

Socialdemokraterna vill ha ordning och reda på 

arbetsmarknaden och värnar den svenska 

kollektivavtalsmodellen. Tycker att: 

• Svenska avtal ska gälla alla på svensk   

  arbetsmarknad.  

 

• Krav i enlighet med svenska Kollektivavtal ska 

  ställas vid offentlig upphandling. 

 

Socialdemokraterna tar kamp mot arbetslös-

heten och underlättar omställning i arbetslivet 

• A-kassa på 80 % av inkomst för fler än idag. 

 

• Taket höjs till 910 kr 

 

• Vill investera i utbildning genom 30 000 fler    

  platser på Yrkeshögskola, Yrkesvux och Komvux. 

 

• Inför en 90-dagarsgaranti för ungdomar. Rätt till 

arbete eller studier senast inom 90 dagar. 

 

• Utökat ROT-bidrag till hyreshus och skolor 

 

Socialdemokraterna värnar om alla människors 

lika värde och rätt, t.ex. anställningstrygghet  

 

• Stärkt anställningstrygghet, arbetsgivare ska inte  

  kunna kringgå LAS genom Bemanningsföretag 

 

• Tryggare jobb. Visstidsanställningar ska inte  

   kunna staplas på varandra under lång tid. 

 

• Lika beskattning för lön och pension är målet. 

 

 

Socialdemokraterna vill värna den sjukes rätt 

till trygghet och delaktighet  

 

• Den som är sjuk ska ha rätt till sjukpenning  

 

• Läkare ska avgöra när man är frisk 

 

Politik gör skillnad! 
Socialdemokratisk politik för fler jobb 

och mer välfärd 

Moderat politik för större klyftor och 

ökat utanförskap  

Informationen om Moderaternas förslag är hämtad ur 

deras motioner i riksdagen, program och utspel samt 

regeringens propositioner 
Informationen om Socialdemokraternas förslag är hämtad 

ur deras motioner i riksdagen, program och utspel. 


