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Rösta på S i EU-valet 
EU och lönerna
Om företag från andra EU-länder åtar sig 
jobb i Skellefteå kan facket kräva att de har
kollektivavtal. Men lönerna behöver bara 
vara på en EU-miniminivå. Alltså kan ut-
ländska företag pressa ned lönerna för ex-
empelvis byggnads och transportarbetare i 
Skellefteå. Hur då pressa ned? Jo, om ett 
företag kan hålla låga löner kan de också 
ha låga priser och på vis konkurrera ut dem
som betalar högre (rimliga) löner.

S och LO vill skapa EU-regler så att 
svenska löner ska gälla i Sverige.

EU och arbetsvillkoren
Det är mer än löner som skiljer mellan 
svenska och utländska villkor. Goda ar-
betsvillkor är inget som kommit av sig 
självt utan är resultatet av en lång facklig 
kamp. Nu motarbetas detta av företag med-
arbetsvilkor från EU-länder som inte kom-
mit lika långt i sitt fackliga arbete. begrän-
sa missbruket av bemanningsföretag. 

Säkra att svenska kollektivavtal gäller 
på svensk arbetsmarknad. 

Miljö
Vi vill använda EU till att samarbeta kring 
klimat och hållbarhetsfrågor. Vi vill se ge-
mensamma regler som är tuffa mot de stora
miljöbovarna. Men också stöd till hållbara 
alternativ. Målet är ett kretsloppssamhälle 
som inte förbrukar mer än vad planeten 
kan producera. EU måste jaga de regering-
ar som inte gör sin del för att minska ut-
släppen. 

Hållbara utsläpp senaste år 2050 och 
minska utsläppen med 55 procent till år 
2030.

Införa skärpta sanktioner mot företag 
som inte lever upp till EU:s miljökrav.

Gemensam flyktingpolitik
Ansvaret för de kvinnor, män och barn som
flyr krig och förföljelse måste delas solida-
riskt. Ingen kontinent, inget land, ingen or-
ganisation klarar det på egen hand. EU:s 
gemensamma yttre gränser kräver ett ge-
mensamt ansvar för asylrätten och ett fun-
gerande asylsystem där alla länder tar sin 
del av ansvaret

S vill se att alla EU-länder tar sin del av 
ansvaret för asylsökande

Brottslighet
Förstärka kampen mot gränsöverskridande 
brottslighet och terrorism genom att öka 
polissamarbetet, skärpa kontrollen av äm-
nen som kan användas i sprängmedelstill-
verkning och öka informationsutbytet för 
att avslöja falska identiteter.

Minskade klyftor
Människan går före marknaden. Den ekon-
omiska styrkan som finns i EU-samarbetet 
ska användas till att förbättra villkoren för 
vanligt folk. Företag som gör rätt för sig 
ska inte riskera att bli utkonkurrerade av 
företag som fuskar med skatten, slarvar 
med säkerheten eller struntar i att betala lö-
ner. 

Skapa ett socialt och mer rättvist 
Europa

Effektivare EU
Strama åt EU:s budget, förenkla systemen, 
öka kontrollen över hur pengarna används, 
gå med i den europeiska åklagarmyndighe-
ten, skapa en task force mot korruption och
minska jordbruksstöden. 

Fokus ska ligga där EUs mervärde är 
störst och inte på de frågor som med-
lemsstaterna bättre löser på egen hand. 

VISA VAD DU STÅR FÖR - GÅ MED I PARTIET



Den traditionsenliga

FAMILJEDAGEN

Torsdag den 6/6 kl. 10.00
(Nationaldagen)

Vid Folkets Hus

Starttid tipsrunda: 10-11
(Barn- och vuxenfrågor)

Lotterier, Korvgrillning
Våfflor, Kaffe och Saft

Gottpåsar

Alla Välkomna!

Arr: s-föreningen och Folkets Hus-föreningen

EU-valet
Val till EU-parlamentet den 26/5.

Sverige har 20 av 751 platser i parlamentet.
(21 av 705 om Storbritannien lämnar) 

Parlamentet:
- Stiftar EU-lagar tillsammans med rådet, 
utifrån EU-kommissionens förslag. 
- Beslutar om internationella avtal och EU:s
utvidgningar. 
- Granskar kommissionens arbetsprogram 
och uppmanar kommissionen att föreslå 
lagstiftning.

Lagbesluten i parlamentet påverkar busstra-
fik, byggprojekt, arbetsvillkor, dricksvatten 
och miljöregler.

För att få rösta gäller att man:
- fyllt 18 år senast på valdagen,
- är svensk medborgare och är eller 
   har varit folkbokförd i Sverige, eller 
- är medborgare i något av EU -land, är
   folkbokförd i Sverige och är anmäld till
   röstlängden senast den 26 april.

Förtidsröstning från 8/5
Ta med id-handling och röstkort!

Skelleftehamns bibliotek

Måndag Onsdag Fredag

9-12, 13-19 9-12, 13-16 9-12, 13-16

Ursvikens bibliotek

Måndag Tisdag Onsdag

10-13, 14-19 9-13, 14-16 9-13, 14-16

Stadshuset (Brinken)

Må Ti Ons To Fre Lö Sö

9-18 9-18 9-18 9-19 9-17 12-16 12-16

Vallokalers öppettider på valdagen
Ta med id-handling (och röstkort)

Örvikens Folkets hus är öppet 10-16
Stackgrönnanskolan är öppen 8-21 


