MALMÖ SKA FUNGERA FÖR
ALLA SOM JOBBAR MED ATT
HÅLLA STADEN I GÅNG!
Malmö ska vara en bra stad för alla medlemmar i IF Metall. Och för alla andra vanliga
Malmöbor som jobbar med att hålla staden i gång. Därför kämpar vi socialdemokrater i Malmö för ett starkt samhälle och för att återupprätta respekten för vanligt folks
arbete. Alla Malmöbor ska få ta del av Malmös framgångar.

Under nästa mandatperiod vill vi ta ytterligare steg i att bygga Malmö helt. Med att
skapa förutsättningar för fler jobb med rättvisa löner. Med att stoppa lönedumpningen
och dåliga arbetsvillkor. Med att stärka yrkesutbildningarna i staden. Med en kollektivtrafik som fungera även för alla som jobbar tidigt eller sent på dygnet. Och mycket mer.
Det handlar om respekt för vanligt folks arbete.

SOCIALDEMOKRATERNAS VALLÖFTEN TILL IF METALLS MEDLEMMAR:
• Vi ska verka för att det skapas fler moderna industrijobb i Malmö.
• Vi ska verka för att det investeras i bra infrastruktur som gynnar fler jobb inom
exempelvis logistik, transporter och industri.
• Vi ska investera i utbildning, yrkesutbildning och yrkesprogrammen för att säkra
kompetensförsörjning.
• Vi ska verka för mer lokal grön energiproduktion i solkraft, havsbaserad vindkraft
och kraftvärme.
• Vi ska verka för att det byggs en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn.
• Vi ska verka för bussar, bra vägar och trygga cykelbanor till och från arbetsplatsen.
• Vi ska arbeta för att det byggs fler bostäder till rimliga priser där det är möjligt att
bo bra för vanliga löntagare.

MALMÖ SKA FUNGERA FÖR
ALLA SOM JOBBAR MED ATT
HÅLLA STADEN I GÅNG!

Malmö ska vara en bra stad för alla medlemmar i Byggnads. Och för alla andra vanliga
Malmöbor som jobbar med att hålla staden i gång. Därför kämpar vi socialdemokrater i Malmö för ett starkt samhälle och för att återupprätta respekten för vanligt folks
arbete. Alla Malmöbor ska få ta del av Malmös framgångar.
Under nästa mandatperiod vill vi ta ytterligare steg i att bygga Malmö helt. Med att
skapa förutsättningar för fler jobb med rättvisa löner. Med att stoppa lönedumpningen
och dåliga arbetsvillkor. Med att stärka yrkesutbildningarna i staden. Med en kollektivtrafik som fungera även för alla som jobbar tidigt eller sent på dygnet. Och mycket mer.
Det handlar om respekt för vanligt folks arbete.

SOCIALDEMOKRATERNAS VALLÖFTEN TILL BYGGNADS MEDLEMMAR:
• Vi ska verka för att det skapas fler moderna industrijobb i Malmö.
• Vi ska verka för att det investeras i bra infrastruktur som gynnar fler jobb inom exempelvis
logistik, transporter och industri.
• Vi ska investera i utbildning, yrkesutbildning och yrkesprogrammen för att säkra kompetensförsörjning.
• Vi ska verka för bussar, bra vägar och trygga cykelbanor till och från arbetsplatsen.
• Vi ska verka för att det byggs en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn.
• Vi ska arbeta för att det byggs fler bostäder till rimliga priser där det är möjligt att bo bra för
vanliga löntagare.
• Vi ska verka för att det ställs krav på att upphandlade leverantörer ska följa de nivåer som
gäller i centrala kollektivavtal och att leverantören som bryter mot de arbetsrättsliga villkoren,
som ställts i avtalen, sanktioneras.
• Vi ska motverka arbetlivskriminalitet och värna svenska modellen genom att stärka Tryggare
Malmö, införa en kommunal insatsgrupp mot lönedumpning och en tipstelefon mot arbetslivskriminalitet.

MALMÖ SKA FUNGERA FÖR
ALLA SOM JOBBAR MED ATT
HÅLLA STADEN I GÅNG!

Malmö ska vara en bra stad för alla medlemmar i Elektrikerna. Och för alla andra vanliga Malmöbor som jobbar med att hålla staden i gång. Därför kämpar vi socialdemokrater i Malmö för ett starkt samhälle och för att återupprätta respekten för vanligt folks
arbete. Alla Malmöbor ska få ta del av Malmös framgångar.
Under nästa mandatperiod vill vi ta ytterligare steg i att bygga Malmö helt. Med att
skapa förutsättningar för fler jobb med rättvisa löner. Med att stoppa lönedumpningen
och dåliga arbetsvillkor. Med att stärka yrkesutbildningarna i staden. Med en kollektivtrafik som fungera även för alla som jobbar tidigt eller sent på dygnet. Och mycket mer.
Det handlar om respekt för vanligt folks arbete.

SOCIALDEMOKRATERNAS VALLÖFTEN TILL ELEKTRIKERNAS MEDLEMMAR:
• Vi ska verka för att det skapas fler moderna industrijobb i Malmö.
• Vi ska verka för att det investeras i bra infrastruktur som gynnar fler jobb inom exempelvis
logistik, transporter och industri.
• Vi ska investera i utbildning, yrkesutbildning och yrkesprogrammen för att säkra kompetensförsörjning.
• Vi ska verka för bussar, bra vägar och trygga cykelbanor till och från arbetsplatsen.
• Vi ska verka för att det byggs en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn.
• Vi ska arbeta för att det byggs fler bostäder till rimliga priser där det är möjligt att bo bra för
vanliga löntagare.
• Vi ska verka för att det ställs krav på att upphandlade leverantörer ska följa de nivåer som
gäller i centrala kollektivavtal och att leverantören som bryter mot de arbetsrättsliga villkoren,
som ställts i avtalen, sanktioneras.
• Vi ska motverka arbetlivskriminalitet och värna svenska modellen genom att stärka Tryggare
Malmö, införa en kommunal insatsgrupp mot lönedumpning och en tipstelefon mot arbetslivskriminalitet.

MALMÖ SKA FUNGERA FÖR
ALLA SOM JOBBAR MED ATT
HÅLLA STADEN I GÅNG!
Malmö ska vara en bra stad för alla medlemmar i SEKO. Och för alla andra vanliga
Malmöbor som jobbar med att hålla staden i gång. Därför kämpar vi socialdemokrater i Malmö för ett starkt samhälle och för att återupprätta respekten för vanligt folks
arbete. Alla Malmöbor ska få ta del av Malmös framgångar.

Under nästa mandatperiod vill vi ta ytterligare steg i att bygga Malmö helt. Med att
skapa förutsättningar för fler jobb med rättvisa löner. Med att stoppa lönedumpningen
och dåliga arbetsvillkor. Med att stärka yrkesutbildningarna i staden. Med en kollektivtrafik som fungera även för alla som jobbar tidigt eller sent på dygnet. Och mycket mer.
Det handlar om respekt för vanligt folks arbete.

SOCIALDEMOKRATERNAS VALLÖFTEN TILL SEKOS MEDLEMMAR:
• Vi ska verka för att det investeras i bra infrastruktur som gynnar fler jobb inom exempelvis
logistik, transporter och industri.
• Vi ska investera i utbildning, yrkesutbildning och yrkesprogrammen för att säkra kompetensförsörjning.
• Vi ska motverka arbetlivskriminalitet genom att stärka Tryggare Malmö, införa en kommunal
insatsgrupp mot lönedumpning och en tipstelefon mot arbetslivskriminalitet.
• Vi ska verka för bussar, bra vägar och trygga cykelbanor till och från arbetsplatsen.
• Vi ska arbeta för att det bygg fler bostäder till rimliga priser där det är möjligt att bo bra
för vanliga löntagare.
• Vi ska se till att det finnas OB-förskola och nattis för att få ihop livet de som jobbar på
obekväma tider.
• Vi ska verka för att det byggs en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn.

MALMÖ SKA FUNGERA FÖR
ALLA SOM JOBBAR MED ATT
HÅLLA STADEN I GÅNG!

Malmö ska vara en bra stad för alla medlemmar i Transport. Och för alla andra vanliga
Malmöbor som jobbar med att hålla staden i gång. Därför kämpar vi socialdemokrater i Malmö för ett starkt samhälle och för att återupprätta respekten för vanligt folks
arbete. Alla Malmöbor ska få ta del av Malmös framgångar.
Under nästa mandatperiod vill vi ta ytterligare steg i att bygga Malmö helt. Med att
skapa förutsättningar för fler jobb med rättvisa löner. Med att stoppa lönedumpningen
och dåliga arbetsvillkor. Med att stärka yrkesutbildningarna i staden. Med en kollektivtrafik som fungera även för alla som jobbar tidigt eller sent på dygnet. Och mycket mer.
Det handlar om respekt för vanligt folks arbete.

SOCIALDEMOKRATERNAS VALLÖFTEN TILL TRANSPORTS MEDLEMMAR:
• Vi ska verka för att det skapas fler moderna industrijobb i Malmö.
• Vi ska verka för att det investeras i bra infrastruktur som gynnar fler jobb inom
exempelvis logistik, transporter och industri.
• Vi ska motverka arbetlivskriminalitet och värna svenska modellen genom att stärka
Tryggare Malmö, införa en kommunal insatsgrupp mot lönedumpning och en tipstelefon mot arbetslivskriminalitet.

MALMÖ SKA FUNGERA FÖR
ALLA SOM JOBBAR MED ATT
HÅLLA STADEN I GÅNG!

Malmö ska vara en bra stad för alla medlemmar i HRF. Och för alla andra vanliga Malmöbor som jobbar med att hålla staden i gång. Därför kämpar vi socialdemokrater i
Malmö för ett starkt samhälle och för att återupprätta respekten för vanligt folks arbete. Alla Malmöbor ska få ta del av Malmös framgångar.
Under nästa mandatperiod vill vi ta ytterligare steg i att bygga Malmö helt. Med att
skapa förutsättningar för fler jobb med rättvisa löner. Med att stoppa lönedumpningen
och dåliga arbetsvillkor. Med att stärka yrkesutbildningarna i staden. Med en kollektivtrafik som fungera även för alla som jobbar tidigt eller sent på dygnet. Och mycket mer.
Det handlar om respekt för vanligt folks arbete.

SOCIALDEMOKRATERNAS VALLÖFTEN TILL HRF:S MEDLEMMAR:
• Vi ska verka för att det ställs krav på att upphandlade leverantörer ska följa de nivåer
som gäller i centrala kollektivavtal och att leverantören som bryter mot de arbetsrättsliga
villkoren, som ställts i avtalen, sanktioneras.
• Vi ska se till att det finnas OB-förskola och nattis för att få ihop livet de som jobbar på
obekväma tider.
• Vi ska verka för bussar, bra vägar och trygga cykelbanor till och från arbetsplatsen.
• Vi ska investera i utbildning, yrkesutbildning och yrkesgymnasiet för att säkra kompetensförsörjning.
• Vi ska motverka arbetlivskriminalitet och värna svenska modellen genom att stärka
Tryggare Malmö, införa en kommunal insatsgrupp mot lönedumpning och en tipstelefon
mot arbetslivskriminalitet.

MALMÖ SKA FUNGERA FÖR
ALLA SOM JOBBAR MED ATT
HÅLLA STADEN I GÅNG!
Malmö ska vara en bra stad för alla medlemmar i Handels. Och för alla andra vanliga
Malmöbor som jobbar med att hålla staden i gång. Därför kämpar vi socialdemokrater i Malmö för ett starkt samhälle och för att återupprätta respekten för vanligt folks
arbete. Alla Malmöbor ska få ta del av Malmös framgångar.

Under nästa mandatperiod vill vi ta ytterligare steg i att bygga Malmö helt. Med att
skapa förutsättningar för fler jobb med rättvisa löner. Med att stoppa lönedumpningen
och dåliga arbetsvillkor. Med att stärka yrkesutbildningarna i staden. Med en kollektivtrafik som fungera även för alla som jobbar tidigt eller sent på dygnet. Och mycket mer.
Det handlar om respekt för vanligt folks arbete.

SOCIALDEMOKRATERNAS VALLÖFTEN TILL HANDELS MEDLEMMAR:
• Vi ska se till att det finnas OB-förskola och nattis för att få ihop livet de som jobbar
på obekväma tider.
• Vi ska verka för bussar, bra vägar och trygga cykelbanor till och från arbetsplatsen.
• Vi ska investera i utbildning, yrkesutbildning och yrkesgymnasiet för att säkra
kompetensförsörjning.
• Vi ska motverka arbetlivskriminalitet och värna svenska modellen genom att stärka
Tryggare Malmö, införa en kommunal insatsgrupp mot lönedumpning och en tipstelefon mot arbetslivskriminalitet.

