
IF Metalls krav inför valet 2022
• En bättre pension
• En mänskligare sjukförsäkring
• En rättvis klimatomställning
• Att ingen ska dö av jobbet!
Jag stöder IF Metalls krav i valrörelsen 2022.

Namnteckningar

Syftet med att skriva sin namnteckning är för att IF Metall ska kunna räkna antal medlemmar som stöder våra krav och registrerar antalet i  
Samtalsräknaren. Dessa listor med namnunderskrifter kommer att raderas och slängas kontinuerligt, men senast efter den sista september 2022.



IF Metall kräver
En bättre pension
Pensionärer ska känna sig trygga i att få ut en pension som är tillräck-
lig för ett värdigt liv, även om man tidigare varit sjuk eller arbetslös. 
Alla ska orka jobba ett helt yrkesliv och få möjlighet till ordentlig reha-
bilitering vid skada eller sjukdom. Den som av hälsoskäl ändå måste 
sluta jobba ska inte behöva oroa sig för ekonomin.

En mänskligare sjukförsäkring
Sjukförsäkringen ska ge det stöd som behövs, så länge det behövs.  
Behandling och rehab ska följas upp inom givna tidsramar, men ingen 
ska riskera att förlora sin ersättning bara för att ett visst antal dagar 
gått. Läkarintygen ska ges större tyngd. Ingen ska råka ut för att bedö-
mas för frisk för sjukpenning, men för sjuk för arbete. Det påbörjade 
arbetet med att förbättra sjukförsäkringen måste fortsätta.

En rättvis klimatomställning
Svensk industri är bra på att ställa om till och starta ny klimatsmart 
produktion. Men samhälle och lagstiftning måste hänga med. Industri-
arbetarna måste erbjudas utbildning för de nya gröna jobben och få 
möjlighet att ta sig till jobbet på ett klimatsmart sätt, utan att det kos-
tar för mycket. Tillståndsprocesserna för industrin måste gå snabb-
are. Hela landet måste också få el till ett vettigt pris.

Att ingen ska dö av jobbet
Ingen ska dö, bli sjuk eller skadas av sitt jobb. Därför vill vi att de regio-  
nala skyddsombuden ska ges tillträde till alla arbetsplatser med 
kollektivavtal för att kunna bedriva ett aktivt och förebyggande arbets-
miljöarbete. Vi kräver också att polis, åklagare och domstolar tillförs 
resurser för att kunna utreda arbetsmiljöbrott snabbare.


