
Kommunal rekryterar statssekreterare som ny samhällspolitisk chef

Kommunal kan idag meddela att vi rekryterar forskaren och tidigare statssekreteraren Maja Fjaestad att leda Kommunals
utredningsenhet.

Teknologie doktor Maja Fjaestad kommer närmast från tjänsten som statssekreterare på Statsrådsberedningen. Hon har även disputerat och
verkat som forskare på KTH samt tillbringat tid på ledande forskningsinstitutioner som MIT i Boston och Max Planck-institutet i Berlin. Hon är
civilingenjör i teknisk fysik och har de senaste åren uppmärksammats som en av Sveriges ledande debattörer inom frågor om digitalisering
och samhälle.

– Vi befinner oss i ett stort förändringsarbete för att stärka Kommunal som medlemsnyttig fackförening och konstruktiv samhällsaktör. I den
utvecklingen är expertkunskapen på utredningsenheten central för att vässa våra lösningar. Rekryteringen av Maja Fjaestad som ny chef på
utredningsenheten är ett tydligt steg i vår modernisering, säger förbundsordförande Tobias Baudin.

Kommunals utredningsenhet förser organisationen och ledningen med expertkunskap inom bland annat framtidens välfärdspolitik,
samhällsekonomi, arbetsmarknad, jämställdhet och välfärdens modernisering. Enheten har givetvis också en central roll i Kommunals
opinionsbildande arbete. 

– Det känns fantastiskt att få vara en del i Nordens största fackförbund och att få driva och utveckla en politik för dagens och framtidens
välfärdsarbetare. Jag ser Kommunals framtidsfrågor som helt avgörande för svensk välfärdsdebatt, och jag vill bidra till att flytta fram
positionerna i debatten för alla Kommunals medlemsgrupper. En av de stora framtidsutmaningarna är välfärdens digitalisering – och i den
diskussionen måste Kommunals medlemmar ha en tydlig röst, säger Maja Fjaestad.

Maja Fjaestad tillträder tjänsten 1 december. Hon efterträder tidigare samhällspolitiska chefen Kristina Mårtensson, som gått till en ny tjänst
som Kommunals kanslichef.

För mer information, kontakta Kommunals presstjänst: 010-442 71 30

www.kommunal.se

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är
Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre.


