Kommunrenovering 2021

Fackförbundet JHL:s
Kommunrenovering 2021
erbjuder redskap med vilka
din hemkommun kan sättas i
skick. Rösta därför i kommunalvalet på en kandidat
som förbinder sig till JHL:s
Kommunrenovering.
Bekanta dig med JHL:s mål
inför kommunalvalet på
adressen
jhl.fi/kommunrenovering2021

Suverän service med egna krafter
BOSTÄDER TILL lämpligt pris, god service, intressanta evenemang och
smidig kollektivtrafik. Bra skolor, trevliga daghem, intressanta bibliotek
och attraktiva kulturevenemang.
På det sättet lockar kommunerna nya invånare. Och för att servicen ska
funka behöver kommunerna utbildade yrkesproffs.
Det är lätt att utveckla servicen då arbetstagarna är kommunens egna
anställda. Skolornas korridorer kan städas oftare, simhallarnas och
idrottshallarnas dörrar kan hållas öppna längre.

Miljardbesparingar utan att pruta
på servicen

Kommun-

ARBETSOFÖRMÅGA kostar kommunerna två miljarder euro varje år.
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Med två miljarder euro skulle kommunerna kunna anställa nya proffs
bland annat till biblioteken, daghemmen, idrottstjänsterna, skolorna,
grönområden, plogning och gatuunderhåll.

Högklassig pedagogik
DE UNGA behöver allt mer handledning i sina studier eftersom läroplikten
förlängs till 18 år. Utöver lärarna behöver de unga stöd av yrkeskunniga
elevassistenter.
Föräldrarna kan gå på jobb då barnet smidigt kan föras till dagis eller
familjedagvård. Dagvårdsplatsen ska vara nära hemmet. Det ska finnas
tillräckligt många arbetstagare på jobb från morgon till kväll så att barnen
får omsorg och arbetstagarna mår bättre.

Motion för alla — inte bara de rika
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MOTION HÅLLER oss friska. Den får inte vara ett privilegium endast för de
rika. Om kommunens motionstjänster är i skick och håller lämplig prisnivå
har alla chans att röra på sig.
Kommunernas idrottshallar och skolornas gymnastiksalar är livsviktiga
platser för idrottsföreningarna. Där kan de unga kan motionera förmånligt.

Kulturella upplevelser ger mersmak
I BIBLIOTEKEN KAN var och en njuta av det kulturella utbudet utan att
betala en endaste cent. Då finansieringen är i skick och personalen
tillräcklig kan bibliotekens verksamhet rulla på och materialsamlingarna
kompletteras.
Också kommunernas teatrar, orkestrar och muséer erbjuder förmånliga
upplevelser. Ett högklassigt evenemangsutbud är en Stor attraktionsfaktor
då man överväger på vilken ort man vill bo.

Ner med utsläppen
KOMMUNERNA MÅSTE kännbart får ner sina koldioxidutsläpp för att
kunna bromsa klimatförändringen.
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Kommunerna äger stora energibolag av vilka en del fortsättningsvis
bränner stenkol, olja och torv. Man måste komma loss från fossila bränslen.

Kommunrenovering 2021

RÖSTA på kommunrenoverarna i din hemkommun!
Förhandsröstning i hemlandet: 7—13.4.2021
Förhandsröstning utomlands: 7—10.4.2021
VALDAG: 18.4.2021

ÖPPNA HELA verktygspaletten på adressen
jhl.fi/kommunrenovering2021
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FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL
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