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Vi kan inte vänta!
Vi var många som blev skrämda i somras.
Värmen och bränderna – vad är det som händer? Vädret kan så klart variera, men klimatet blir varmare. Och det är de som redan är
mest utsatta som får betala det högsta priset.
Somrarna blir varmare, vintrarna blir kortare,
kanske är det något vi i Sverige kan hantera.
Men klimatkrisen är global, vi kan aldrig isolera oss från följderna av en upphettad planet
med översvämningar som tvingar folk att fly,
hindrar matproduktion och sätter stopp för de
verksamheter där Handels medlemmar arbetar.
Under 2018 har barn och ungdomar börjat
ropa på oss vuxna: – Ni som har inflytande,
rädda vår planet innan det är för sent!
Att det ska krävas barn för det!
Vi kan inte vänta, samhället måste ställas
om nu. Omställningen ska inte ske på arbetstagarnas bekostnad, tvärtom måste det hållbara
arbetslivet bli grunden för det hållbara samhället. Hållbarhet handlar inte bara om miljön,
det är bredare än så. Ekonomisk och social hållbarhet är också grundläggande och mycket nära det som
är Handels kärnverksamhet. Vi arbetar för minskad ojämlikhet och bättre arbetsvillkor.
FN har slagit fast att de globala målen ska uppnås till 2030. Det handlar om att avskaffa extrem
fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa
klimatkrisen. Om vi ska lyckas måste alla aktörer ta sitt ansvar. Som fackförbund har Handels en viktig
roll, och vi ska ta den. Handels kommer att kämpa för att vår bransch ska bli hållbar, och vi kommer att
ta ansvar för att Handels verksamhet är hållbar.
Riksdagsvalet 2018 blev en rysare och även om vi till slut fick en socialdemokratiskt ledd regering så
är den socialdemokratiska politiken ordentligt naggad i kanten. För oss handlar hållbarhet också om att
bevara och utveckla den svenska modellen med avtal mellan arbetsmarknadens parter och fungerande
sociala system, det är unikt för vårt land och något vi måste värna.
Högerpopulismen fortsätter att växa världen över och det har blivit än mer tydligt att vi också måste
intensifiera kampen för våra medlemmars rättigheter och arbetsvillkor, inte minst som en del i det globala fackliga arbetet.
Det här är Handels andra hållbarhetsrapport och vi kommer att använda oss av den för att följa upp
hur vi kan utveckla vårt hållbarhetsarbete. Här berättar vi om de framsteg vi gör, men redovisar också
områden där vi kan utvecklas.

Susanna Gideonsson, Förbundsordförande
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Handels – en aktör för hållbarhet
Handelsanställdas förbund organiserar alla arbetstagare i Sverige inom handeln.
Vår uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen och att verka för en samhällsutveckling på grundval
av politisk, social och ekonomisk demokrati. Det handlar i grunden om att skapa ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, både nationellt och internationellt.
VÅR VISION:
”Genom Handels går vi samman, där trygga medlemmar skapar facklig
styrka och bästa jobbet.”
Facklig styrka: innebär att ha många medlemmar på arbetsplatser med kollektivavtal och därige-

nom få goda möjligheter till lokalt fackligt arbete.
Bästa jobbet: innebär att villkoren för Handels medlemmar förbättras avsevärt gällande inflytan-

de, arbetstider och arbetsmiljö. Vi ska också ha utvecklat modeller för kompetensutveckling och
löneutveckling.
Trygg medlem: handlar om att öka tillgängligheten för alla medlemmar.

Alla ska kunna få kontakt och hjälp när man behöver och det ska finnas ett bra försäkringsskydd.
Vi arbetar för en generell välfärd av god kvalité som finansieras solidariskt genom att driva medlemmarnas och arbetstagarnas frågor såväl i arbetslivet som i samhället i stort. Vårt arbete utgår från den
grundläggande principen att fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter, och det är en grundbult för att
skapa ett hållbart samhälle.
Dessa rättigheter ska respekteras runt om i hela världen, därför arbetar vi också internationellt för att
stötta fackliga organisationer världen över.
Vi vill med denna rapport visa på Handels roll i Sveriges åtagande för att uppfylla de globala målen som
världens ledare kommit överens om i Agenda 2030.
Här redovisar vi Handels hållbarhetsarbete utifrån de prioriteringar som medlemmar, anställda och
samarbetspartners gjort. Rapporten delas upp i miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
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Handels fokus i hållbarhetsarbetet 2018
Social hållbarhet: Vi arbetar för hälsa och säkerhet i arbetet, kompetensutveckling, likabehand-

ling, icke-diskriminering, mänskliga rättigheter och mångfald både i Sverige och internationellt.
Ekonomisk hållbarhet: Vi handskas varsamt med medlemmarnas medel och arbetar aktivt med

anti-korruption, både i Sverige och i våra internationella samarbeten. Vi ställer krav på leverantörer om ett etiskt och hållbart förhållningssätt vid upphandlingar.
Miljömässig hållbarhet: Vi reser medvetet och grönt. I första hand ska vi resa med tåg. Vi strävar

också efter en energisnål arbetsmiljö och fungerande återvinning på våra egna kontor.

Vårt uppdrag är hållbart
Handels har kämpat för bättre villkor för sina medlemmar i över hundra år. Det handlar i grunden om
social hållbarhet med mål som vi uppnår då alla anställda omfattas av kollektivavtal om skäliga löner,
god arbetsmiljö och rättvisa villkor. Ju fler medlemmar, desto starkare är facket och desto bättre avtal
kan vi förhandla fram.
Handels påverkar inte bara jobben och villkoren. Vi verkar för bättre villkor i hela samhället omkring
oss, allt som påverkar vår vardag och som spelar roll för att vi ska må bra: barnomsorg, sjukvård, skola.
Genom det fackliga arbetet kan Handels påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Vi organiserar medlemmar inom handeln och har därför ett stort inflytande även över konsumenter och deras beteende.
Våra hållbarhetsmål

På den senaste kongressen 2016 fattades ett 25-tal beslut i olika hållbarhetsfrågor som förbundet ska arbeta med fram till 2021. Vi kommer att berätta om dem under varje hållbarhetsområde i denna rapport.
Målen är långsiktiga och ingår i vårt ordinarie uppdrag. Det handlar om att steg för steg bidra till ett
mer hållbart samhälle tillsammans med andra.
Fair Union

Handels arbetar för bättre villkor i samhället i stort och tillsammans med fackförbund i hela världen.
Ett mål är att bli en ”Fair Union”. Det är ett begrepp som används av en del fackförbund för att beskriva
ett medvetet arbete för mänskliga och fackliga rättigheter, både i Sverige och internationellt.
En Fair Union strävar efter ett rättvist arbetsliv som bidrar till en samhällsutveckling med minskad
miljö- och klimatpåverkan.
”Alla arbetare, oavsett var i världen vi befinner oss, förtjänar att bli behandlade med respekt.”
Handels kongress 2016
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Redovisningsprinciper
Det här är andra gången Handelsanställdas förbund rapporterar sitt hållbarhetsarbete. Vår ambition är
att rapportera årligen, utvärdera och använda resultatet av rapporten för att utveckla hållbarhetsarbetet.
Rapporten uppfyller kraven i Årsredovisningslagen 6 kap* som gäller alla juridiska personer av en viss
storlek ska redovisa miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter, mångfald
samt korruption. Handels har inspirerats av det globala ramverket GRI:s, Global Reporting Initiatives,
standarder på kärnnivå. På det viset blir redovisningen mer transparent, jämförbar mellan åren, samt
jämförbar med andra organisationer som utgår ifrån samma ramverk.

Vi arbetar för hållbarhet globalt
Den svenska arbetsmarknaden påverkas av vad som sker i den globala ekonomin. Därför är Handels
aktivt även på den internationella arenan.

Global samverkan
Vi är med i UNI - Global Union, en global sammanslutning av fackförbund inom servicesektorn som
stöttar varandra och på det viset blir en starkare kraft gentemot multinationella företag och internationella organ. Tillsammans är vi ca 20 miljoner medlemmar i över 900 medlemsförbund i 140 länder.
Tillsammans med fackliga kollegor från hela världen träffar vi multinationella företag för att prata om
gemensamma fackliga frågor.
Exempel på samarbete i UNI

• Handels deltar aktivt i de globala fackliga företagsallianserna inom IKEA och Hennes & Mauritz.
Arbetet innebär bland annat globala dialogmöten med företagens globala HR-avdelningar. Genom
deltagande vid UNI:s globala alliansmöten knyts kontakter och samarbete skapas med andra förbund
för att öka den fackliga styrkan i dessa företag.
• UNI:s nya allianser, där man vill skapa möjlighet att gemensamt ta sig an branschspecifika frågor. Vi
deltar i Fast Fashion, Hyper Market och e-commerce.

Utvecklingssamarbete
Vi stöttar framväxten av starka fackförbund i andra länder genom utvecklingsprojekt som drivs i samarbete med UNI Global Union. Projekten får Sida-stöd genom Union to Union där LO, TCO och Sacos
samverkar kring fackligt utvecklingsstöd runt om i världen. Handels finansierar sina utvecklingsprojekt
med minst tio procent av egna medel, resten finansieras av Sida. Projekten redovisar till Handels, Union
to Union och Sida hur pengarna används och de utvärderas årligen. Handels bedriver även utvecklingsprojekt genom Olof Palmes Internationella center som drivs av arbetarrörelsens organisationer. Även
dessa projekt finansieras till 10 procent av Handels och till 90 procent av Sida. Dessutom bidrar varje
ombudsman i Handels med 100 kronor per månad till Solidaritetsfonden i Olof Palmes Internationella
center. Handels kompletterar med lika mycket som summan av det totala bidraget från ombudsmännen.
Utvecklingsprojekt 2018 via Union to Union:

•
•
•
•

För att stärka organiseringen och kollektiva förhandlingar i handelssektorn i Södra Afrika.
Organisering av arbetare i handelssektorn i Malaysia.
Organisering i kläd-detaljhandeln i Peru.
Fackligt informationsarbete inom Handels.

* Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).
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Utvecklingsprojekt via Olof Palmes Internationella Center:

• Tillsammans för ett starkt civilt samhälle och bättre facklig verksamhet i Bosnien-Herzegovina.
• Avdelning 26 i Gävleborg: Stöd till organisationen Glasen Tekstilec i Makedonien som arbetar
med att erbjuda juridiskt stöd till arbetare i textil- och skoindustrin samt utbildning kring anställdas rättigheter.

Global Deal
Handels tar del av arbetet i Global Deal: en global satsning för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden i samarbete med IOCD och ILO. Genom partssamverkan och dialog är målet att uppnå anständiga arbetsvillkor globalt samt en mer jämlik fördelning av de vinster som globaliseringen genererat.
Verksamhet i Global Deal

• Vi informerar, påverkar och sprider kunskap för att få fler företag och fackliga organisationer att
ansluta sig till Global Deal. Vi siktar mot att starta ett ”Global Deal Institute” och ett etiskt initiativ för
handel i Sverige.

Mål 8 om ”Decent work”
I september 2015 antog FN:s medlemsländer de 17 globala utvecklingsmålen,
Agenda 2030, som innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Fackföreningsrörelsen deltog aktivt
i både förarbetet och under förhandlingarna, nationellt och internationellt,
då målen togs fram. För den globala fackföreningsrörelsen är Agenda 2030
ett viktigt verktyg för att säkerställa en hållbar global utveckling, utjämna
maktobalanser och ojämlikhet, tillförsäkra ett värdigt liv med möjligheter
till försörjning och anständiga arbetsvillkor, en universell och god utbildning
och utbyggda socialsystem.
Mål 8 införlivar ILO:s Decent Work-agenda om sysselsättningsskapande åtgärder, socialt skydd, inklusive arbetsskydd, social dialog samt respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Detta är prioriterat i
fackföreningsrörelsen. Decent Work-agendan säkerställer mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, kollektivförhandlingar, social dialog, socialt skydd och jämställdhet men också självbestämmande,
anti-korruption och transparens och är därmed central för att säkerställa ett demokratiskt samhällsbygge. Att bygga och befästa demokratiska processer är i sin tur hörnstenen för en hållbar utveckling. Att
uppfylla mål 8 är således både ett mål i sig och ett medel för att uppfylla hela agendan.

Det globala nätverket

REGIONALA
OCH LOKALA
FACK

HANDELS
GLOBALA
ORGANISATION
UNI-GLOBAL
UNION

HANDELSFACK I
OLIKA
LÄNDER

FACKFÖRBUND I
OLIKA
LÄNDER
VÄRLDSFACKET
ICFTU

REGIONALA
OCH LOKALA
FACK

GLOBALA
FACK INOM
ANDRA BRANSCHER
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De viktigaste hållbarhetsfrågorna
Inför hållbarhetsrapporten 2017 genomförde vi en väsentlighetsanalys* genom intervjuer, workshoppar
och enkäter. Men den viktigaste dialogen för att utveckla vårt hållbarhetsarbete sker kontinuerlig mellan
medlemmar och förtroendevalda i förbundets demokratiska arbete. Den dialogen pågår i möten och
verksamheter lokalt och i den demokratiska process där varje enskild medlem, fackklubb eller avdelning
kan väcka motioner till årsmöten och till förbundskongressen som sammanträder vart femte år.
Mellan kongresserna finns också en möjlighet att motionera till förbundsstyrelsen, som har skyldighet
att svara. Medlemsnyttan ska alltid vara överordnad och central i de beslut som tas.
Väsentlighetsanalysen från 2017 visar vilka hållbarhetsfrågor våra intressenter tycker är viktigast och
inom vilka områden de anser att Handels har störst möjlighet att påverka.
Verktyg

•
•
•
•

Frågor i medlemspanelen (ett representativt urval av medlemmar i samarbete med Novus Opinion).
Intervjuer med intressenter.
Enkätundersökning i avdelningar, bland elevmedlemmar samt representanter för medarbetarna.
Workshoppar med förbundssekretariatet, där intressenter identifierades och Handels hållbarhetssammanhang kartlades.
INTRESSENTER I VÄSENTLIGHETSANALYSEN
• Anställda.
• Medlemmar, framtida medlemmar (elevmedlemmar), avdelningar.
• Samarbetspartner: Fairtrade, Union to Union, Kommunal.
• Leverantörer: HRG, ADVANIA.
• Media: Tidningen Arbetet.
• Arbetsgivare: Svensk handel.

*Kartläggning av de viktigaste hållbarhetsfrågorna. De som påverkas mest av verksamheten - intressenterna - ger sin syn på hur
de tycker att organisationens påverkar på hållbarhet och vilka frågor de själva anser är viktigast.
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Resultat av väsentlighetsanalysen

Enkätsvaren analyserades i ett diagram. De hållbarhetsfrågor där intressenterna ansåg att Handels har
störst påverkan och som de själva tycker är viktigast ligger i det övre gula fältet.
Resultatet visar att följande åtta
hållbarhetsområden är mest centrala för Handels:

3
HÖG

2

Social hållbarhet:

Attraktiv arbetsplats (1)
Hälsa och säkerhet i arbetet (2)
Kompetens (3)
Likabehandling och ickediskriminering (5)
• Mänskliga rättigheter (6)
• Mångfald (11)
Ekonomisk hållbarhet:

• Anti-korruption (4)
Miljömässig hållbarhet:

• Minskad klimatpåverkan
från anställdas resor i
tjänsten (8)

15

16
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•
•
•
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LÅG
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PÅVERKAN PÅ HÅLLBAR UTVECKLING

Samtliga ämnen: 1. Attraktiv arbetsplats. 2. Hälsa och säkerhet i arbetet. 3. Kompetens. 4. Anti-korruption. 5. Likabehandling
och icke-diskriminering. 6. Mänskliga rättigheter. 7. Avfall/sophantering. 8. Minskad klimatpåverkan från resor. 9. Sunda finanser. 10. Material. 11. Mångfald. 12. Leverantörers miljöpåverkan. 13. Utsläpp till klimatpåverkan. 14. Energi. 15. Medinflytande
och intressentdialog. 16. Lokala samhällsengagemang.
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Vår värdekedja
Vårt arbete för ett hållbart samhälle handlar om påverkan, både i Sverige och internationellt. Vi menar
att ett hållbart samhälle handlar om rättvisa villkor på arbetsmarknaden, solidaritet med arbetare i andra länder och att inte tära på miljö och naturresurser. Ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi påverka
arbetsgivaren och få bättre kollektivavtal och villkor för våra medlemmar. Och ju starkare vi blir desto
större påverkan kan vi ha på politiker och konsumenter både i ekonomiska frågor och miljöfrågor. Alla
parter i denna värdekedja påverkar varandra.

Fackförbund, arbetarrörelse
och andra organisationer stöttar
varandra för att få större kraft

Vi organiserar oss för
att vara en stark part på
arbetsmarknaden och
kunna påverka.

Anställda

Vi ställer krav på våra
leverantörer för ett
hållbart samarbete.

Samarbetspartner
HÅLLBART ARBETSLIV

Medlemmar

SKÄLIGA
LÖNER

Arbetsgivare

SCHYSSTA VILLKOR

Politiker

Leverantörer

GLOBAL
RÄTTVISA

ETT HÅLLBART
SAMHÄLLE

RÄTTVIS HANDEL

Konsumenter

Civila samhället
Myndigheter

Vi förhandlar med
arbetsgivaren och kommer
överens om kollektivavtal för ett mer
hållbart samhälle
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Vi för en dialog med
politiker, myndigheter och civila
samhället för att påverka för
förändringar i samhället.

Vi vill påverka
konsumenterna eftersom
deras medvetna val är
viktiga för en rättvis och
hållbar handel

Så här styr vi vårt hållbarhetsarbete
Kongressen är förbundets
högsta beslutande organ där
både framtidsinriktning och
verksamhet för en kongressperiod beslutas. Kongressen
består av 250 ombud som
väljs bland medlemmarna på
avdelningsmöten.

Förbundsrådet består av 45
ledamöter som har som uppgift
att ha tillsyn över styrelsens
förvaltning. Styrelsen får inte
utan godkännande av förbundsrådet avgöra ärenden av större
principiell, organisatorisk eller
ekonomisk betydelse.

Kongress

Förbundsråd
Förbundsstyrelsen väljs av
kongressen och leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar och
kongressbeslut. Under kongressperioderna är förbundsstyrelsen förbundets högsta
beslutande organ.

Förbundsstyrelse

19 avdelningar
1214 klubbar

Förbundskansli

Antal medlemmar: 155 145.
65 procent kvinnor, 30 procent är under 30 år.

Hållbarhetsområdena styrs genom
policyer som är styrande för hela förbundet.

KONGRESSEN 2016
fattade ett 25-tal beslut
i olika hållbarhetsfrågor,
som förbundet ska
arbeta med fram till
nästa kongress 2021.

!

Under 2018 färdigställdes
en översyn av alla policyer.
Vi redogör för policyerna
under relevant hållbarhetsområde i denna rapport.

Se under hållbarhetsområdena i denna rapport.

FÖRBUNDSSTYRELSEN
tar beslut om alla
policyer som är styrande
för både anställda
och medlemmar
med uppdrag.
AVDELNINGAR.
Nya förtroendevalda utbildas i
policyerna.

Chefer ansvarar för att
policyerna blir kända
för medarbetarna. Alla
policyer publiceras på
intranätet.

!
!

FÖRBUNDSKANSLIET
effektuerar
och följer upp
policyerna.
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Uppföljning och utvärdering
Utifrån senaste kongressen, 2016, sammanställdes ett uppföljningsdokument över alla beslut som ska
vara genomförda fram till nästa kongress, 2021. Förbundsstyrelsen och ledningsgrupp går igenom
dokumentet under året och förbundsrådet får sedan en årlig rapport. Åtgärder sätts in och planeras in
utifrån behov. Alla delmål under året sammanställs också och utvärderas med en särskild årsrapport till
förbundsrådet.
Revision

Förtroendevalda revisorer ska vara medlemmarnas ögon och öron för att se att styrelsen förvaltar medlen på ett bra sätt och att verksamheten bedrivs så ändamålsenligt som möjligt.
De väljs för en kongressperiod på 5 år och granskar förvaltningen, räkenskaperna och årsredovisningen
för att kunna avge revisionsberättelse i nära samarbete med den auktoriserade revisorn.
I arbetet ingår riskanalyser och att granska protokoll och rapporter. De träffar ansvariga chefer för olika
verksamheter för att få en bra överblick av förbundets verksamhet. Förbundets verkställande utskott ger
dem sin syn på hur styrelsen sköter och kontrollerar verksamheten. De förtroendevalda revisorerna kan
även göra besök i verksamheten för att själva förstå den bättre.
Revisionen granskar den interna kontrollen och finansiella rapporteringen samt styrelsens och ledningens förvaltning av förbundet. Väsentlighet och risk bedöms inom områdena medlemsintäkter och medlemssystem, kapitalförvaltningen, anseenderisker och GDPR.
Riskhantering: Krisgrupp

Förbundets krisgrupp består av förbundssekreterare, ekonomichef, IT-chef, pressekreterare, kommunikationschef, HR-chef samt ledningsassistent. Gruppen träffas en gång per månad eller när behov finns.
Där aviseras ärenden som kan bli mediekriser eller händelser som är av värda för gruppen att känna till.
Under året har man uppdaterat riktlinjer kring hot och säkerhet och tillbudsrapporten samt rapporterat
förbundskontorets och avdelningarnas riskinventeringar för förbundsstyrelsen.
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Miljömässig hållbarhet
Det går aldrig komma ifrån att vår verksamhet
utgör en miljöbelastning men vi kan alltid sträva
efter att resurserna används så effektivt som
möjligt och att vi nyttjar förnyelsebara resurser.
Handels kongress har därför beslutat att förbundet ska verka för en socialt och ekologiskt hållbar
omställning av hela samhället. Vi vill bidra till att
handelns klimatpåverkan minskas och påverka
för att Sverige, EU och företag tar sitt ansvar för att minska klimatförändringarna. Handels som organisation ska främja rättvis handel och eftersträva ett etiskt och miljövänligt förhållningssätt.
Handels har en miljöpolicy som innebär att vi ska minska vår miljöbelastning genom att spara energi,
ställa miljökrav vid inköp av varor och tjänster, hantera vårt avfall på bästa sätt och minska koldioxidutsläpp från vårt resande och våra transporter, bland annat genom modern mötesteknik.
Handels miljöambitioner

• Att minska koldioxidutsläppen med 20 procent fram till 2020.
• Flygresor ersätts med tågresor där så är möjligt.
• Alternativa mötesformer.
• Minska kontorsmaterialförbrukningen.
• Skapa engagemang och sprida kunskap.
• Arbeta med miljöledningssystem, handlingsplaner och uppföljningsbara miljömål.
• Upphandlingspolicyn för profilsortimentet ska revideras under 2019 för etiskt hållbara inköp
med miljötänk.
• Tjänstebilar med lägre energiförbrukning eller miljöklassade bilar.
• Utbildning i ekodriving.
Risker:

Handels miljöpolicy är från 2006. Mycket har hänt sedan dess och det finns en risk att en policy snabbt
blir omodern, okänd och svår att efterleva. Kongressen 2016 beslutade om att ta fram ett miljöpolitiskt
program med tydliga mål till kongressen 2021. Den kommer att ersätta miljöpolicyn från 2006 och ska
beskriva hur Handels tillsammans med andra aktörer kan bidra till att klimatpåverkan minskas.

Hållbart resande
Handels största miljöpåverkan handlar om de resor vi gör. Det är också ett av de åtta väsentliga hållbarhetsfrågorna för våra intressenter. Därför har vi valt att koncentrera vårt arbete för att minska klimatpåverkan på resor, det är också en faktor som vi själva kan påverka allra mest. Resandet är en viktig
förutsättning för att kunna bedriva den fackliga verksamheten och det är av yttersta vikt att det sker på
ett ansvarstagande sätt. Vår målsättning är att minska koloxidutsläppen och använda tåg i större utsträckning samt att minska bilanvändningen vid resor till våra konferenser.
Handels resereglemente för anställda och förtroendevalda säger att resor i första hand ska ske med tåg.
Flyg får endast väljas när det ger en tidsvinst som överstiger 5 timmar.
Vi har i år för första gången även kunnat mäta utsläppen från våra tjänstebilar då vi under året bytte
bilar och skrev nytt avtal med Volvo.
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Ett sätt att minska resandet är att använda sig av modern mötesteknik. Under 2018 genomfördes 2268
videomöten. Trots detta har antal km per flyg ökat sen förra året. Det rör sig mest om inrikesflyg vilket
innebär att det finns en stor potential att aktivt arbeta med att reducera utsläppen genom att ersätta
inrikesflyg med tåg och distansmöten och att se till att resepolicyn efterföljs.
Indikatorer

Flygresor 2017
Distans ............................ 832 125 km
Växthusgasutsläpp ...... 230,9 ton CO2
Flygresor 2018
Distans ......................... 1 112 618 km
Växthusgasutsläpp* ...... 286 ton CO2

Tjänstebilar 2018
Distans............................655 756 km
Växthusgasutsläpp*..... 98,9 ton CO2

Tågresor 2017
Distans ..................................... 532 915 km
Växthusgasutsläpp ............0,00139 ton CO2
Tågresor 2018**
Distans ..................................... 599 967 km
Växthusgasutsläpp* ......... 0.00156 ton CO2

* Omfattar CO2 och N20
** Inbesparing jämfört med flyg 38,3 ton CO2, inbesparing jämfört med bil 73,8 CO2.
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Energi
Handelsanställdas förbund äger tre fastigheter i Stockholm. Under 2018 har förbundet påbörjat en energikartläggning, i enlighet med ISO 50001, av fastigheterna för att under 2019 lämna in den lagstadgade
energideklarationen. Förbundet ska formulera mål för respektive fastighet i syfte att minska energianvändningen samt inleda en process för att miljöklassa dem. Praktiska åtgärder för att minska energianvändningen är att se över alla fönster, installera moderna undercentraler för fjärrvärme, LEDlampor och
automatiska strömbrytare.

Utsläpp och avfall
Under 2018 har en översyn skett av förbundskontorets sophantering i syfte att utöka vår källsortering.
Sortering av mjukplast och kartong ska kunna ske på fler våningsplan.
Insamlat returpapper 2018

Wellpapp ................................................................................385 kg
Blandat kontorspapper ......................................................... 3820 kg
Kontorspapper sekretess ....................................................... 1210 kg
Inköpt papper 2018 (vita ark)................................................. 1875 kg
Den stora andelen återvunnet papper under året beror på att mycket papper slängdes då en enhet bytte
våningsplan.
Hållbar och rationell produktion av trycksaker

För att minska pappersanvändningen har vi ställt om produktionen till att så långt som möjligt publicera
vårt material digitalt och att använda print-on-demand. Stora upplagor av trycksaker har tidigare legat
på lager vilket varit dyrt. Trycksakerna har ibland blivit inaktuella och slängts innan upplagan tagit slut.
Genom print-on-demand trycks publikationerna först när de beställs i önskad upplaga.

Leverantörers miljöpåverkan
All upphandling av leverantörer ska ske på villkor som motsvarar förbundets miljöpolicy. Vårt profilsortiment ska uppfylla våra krav på leverantörer och miljöhänsyn.
POLICYER OCH RIKTLINJER
• Miljöpolicy
• Upphandlingspolicy
• Resereglemente
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Ekonomisk hållbarhet
Kongressen har tagit beslut om att Handels ska vara en Fair Union. Det innebär att:
• Vi bara använder leverantörer som har kollektivavtal för sina anställda.
• Internationella samarbetspartners ska kunna visa att de följer ILO:s kärnkonventioner som rätten för
anställda att organisera sig och föra kollektiva förhandlingar, samt att man inte tolererar barnarbete.
• Vi främjar rättvis handel och eftersträvar ett etiskt och miljövänligt förhållningssätt när det gäller
inköp och arbete inom vår egen organisation.
• Vi avstår från placeringar i bolag som inte uppfyller våra etiska kriterier.
• Vi handlar, så långt det är möjligt, Fairtrade-märkta varor och alla avdelningar ska ha minst en utbildad Fairtrade-ambassadör.
Genom placeringsreglementet styrs hur förbundets kapital förvaltas och hanteras. Det fastställs av
förbundsrådet varje år. Förvaltningen ska vara av långsiktig karaktär och avkastningen ska bidra till att
upprätthålla och stärka konfliktberedskapen. Vi strävar därför efter en hög och jämn avkastning och
de mest lönsamma placeringsalternativen, men där riskerna för stora upp- och nedgångar balanseras
genom att sprida tillgångarna. Vi minimerar också kreditrisker och finansiella risker.
Ansvarsfulla investeringar

Förbundets placeringar ska göras enligt LOs antagna etiska regler, som innebär att placeringarna inte
ska bryta mot lagen och internationella avtal och konventioner som Sverige undertecknat. Ägande ska
baseras på de universella värderingar som utrycks i FN:s allmänna förklaringar om mänskliga rättigheter, samt konventionerna om medborgerliga och politiska rättigheter och om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter. ILOs konventioner ska vara vägledande och innebär att tillgångar inte får placeras
i verksamhet som innehåller oacceptabla arbetsförhållanden, eller förhindrar facklig organisering.
OECDs riktlinjer för multinationella företag ska följas, liksom miljökonventioner som ex FNs ramkonvention om klimatförändringar m fl.
Hantering av medlemmars pengar

Medlemmarnas avgifter ska användas så effektivt som möjligt och förvaltas utifrån fastställda etiska
regler, policybeslut samt ett ställningstagande om att inte bjuda på alkohol.
Risker

Att hantera våra medlemmars pengar är ett stort ansvar. Vi hushållar därför med förbundets medel
utan att ge avkall på förbundets antagna riktlinjer, policyer och regler. Det är vår högsta prioritet att
vara tydlig och transparent om ekonomin för att inte riskera att någon ska kunna tvivla på att vi agerar
ansvarsfullt. Om inte vi har en god konfliktberedskap äventyras hela vår existens. Då placeringarna sker
enligt diskretionär förvaltning har vi krav på att förvaltare ska ha metoder som säkerställer att reglerna
följs. Vid farhågor om att en placering strider mot reglerna ska antingen innehavet avyttras eller undersökning göras.

Antikorruption
Ett av de centrala ämnena i väsentlighetsanalysen är antikorruption. Risken för förskingring, mutor
och jäv är låg, men konsekvenserna om några oegentligheter skulle ske är mycket stora. Därför söker vi
aktivt konkurrens vid upphandling och inköp som styrs av vår upphandlingspolicy. I den finns ramarna
för hur upphandling och inköp ska göras när det gäller varor och tjänster. Alla större avtal undertecknas
av firmatecknare, två i förening.
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Handels hanterar ett bidrag från Sida i det fackliga utvecklingssamarbetet som genomförts i miljöer
med större korruptionsrisk. För att försäkra sig om att Sida-bidraget för fackligt utvecklingssamarbete
används för det beslutade ändamålet genomförs noggranna revisioner som granskas av Handels, Union
to Union och Sida årligen. I rapporter redovisas eventuella korruptionsincidenter och åtgärder.

INDIKATORER:
ANTAL FALL AV
KORRUPTION

Indirekt ekonomisk påverkan

2017................................ 0

Placeringsreglementet styr våra finansiella mål, förvaltning och riskhantering. I samband med den årliga förvaltningsrevisionen, så gör
revisorerna stickprov på att våra interna policyers följs och avsteg från
dem medför kommentarer i rapporten, som sedan gås igenom av förbundsstyrelsen.

2018................................. 0

Placeringar ska ske enligt LOs etiska regler och antagna globala miljökonventioner ska följas. Utfallet av
förbundets placeringar kan följas i den ekonomiska rapporten.
Vi utövar också en indirekt ekonomisk påverkan för en hållbar utveckling i andra länder genom att
stödja fackligt utvecklingssamarbete. Resultatet av detta samarbete presenteras i årliga redovisningar
till Sida.
Ny standard för ansvarsfulla investeringar

LO har sedan 2015 tillsammans med det nederländska fackförbundet FNV tagit fram en standard för
certifiering av ansvarsfulla kapitalförvaltare, som tar hänsyn till sociala och miljömässiga
faktorer för att främja en god förvaltning. Detta ska säkerställa att kapital investeras ansvarsfullt.
Handels tog under 2018 beslut om att ansluta sig till denna standard som heter
ESG4-real*. Det är ett icke-kommersiellt projekt som hjälper kapitalägare att säkerställa att deras kapital investeras enligt en minimistandard för ansvarsfulla
investeringar som tillgodoser dagens behov, utan att beröva framtida generationers förutsättningar till ett gott liv. Genom den kan vi vara pådrivande i
utvecklingen av ansvarsfulla investeringar.
Vi kommer senare att kunna ange andelen av vårt kapital som är placerat enligt ESG4Real när det finns
ett utbud av ESG4Real-certifierade förvaltare.
POLICYER OCH RIKTLINJER
• Upphandlingspolicy
• Avtalsteckningspolicy
• Avtalstillämpning vid e-handel
• Placeringsreglemente
• Besluts- och attestinstruktion
• Etiska regler
• Förmögenhetsförvaltning, bolagsstyrning etc
• Riktlinjer vid uppvaktningar
• Handels representationspolicy
• Förbundets stipendier och priser
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Social hållbarhet
Handels kan påverka allra mest i fråga om
social hållbarhet. Hela vår verksamhet har detta
som målsättning. Det var också intressenterna i väsentlighetsanalysen överens om. För att
Handels ska kunna nå sina mål och skapa värde
för sina medlemmar krävs rätt förutsättningar:
en effektiv intern organisation med engagerade
medarbetare.
Grundförutsättningarna är att Handels medarbetare:

•
•
•
•
•

delar förbundets och arbetarrörelsens värderingar,
har eller erbjuds rätt kompetens,
samarbetar,
tror på allas lika värde och behandlar alla med respekt,
trivs på jobbet.

Alla anställda och förtroendevalda representerar Handels. Vi har
därför etiska regler som alla inom Handels ska följa. Nyanställda får
ta del av dem vid en introduktion.
De hållbarhetsämnen vi rapporterar här handlar mycket om hur Handels själv agerar och om vår samverkan med andra inom och utanför
Sverige. I all vår verksamhet är medlemsnyttan överordnad och den
syftar till att påverka arbetsgivarna så att de i sin tur agerar socialt
hållbart gentemot sina intressenter, inte minst sina anställda:
Handels medlemmar.
Risker:

Om vi inte lever som vi lär innebär det en stor risk för vår
trovärdighet. Facket har alltid ögonen på sig och både medlemmar och allmänheten förväntar sig att vi tar våra värden
på allvar. Därför är också det sociala hållbarhetsområdet så
viktigt för Handels eftersom det är dessa frågor vi kämpar för. Men det finns
även mer konkreta risker för anställda och förtroendevalda som kan hotas
eller kränkas då de utför sitt uppdrag. De som drabbas ska få relevant stöd.
Att vara en god arbetsgivare handlar inte bara om att leva som vi lär. För att
klara vårt uppdrag behöver vi ha rätt kompetens och engagerade medarbetare. Om vi inte ser till att ta hand om våra medarbetare finns det risk att
det i förlängningen går ut över det fackliga arbetet och våra medlemmar.
Det vore kontraproduktivt.
Trots att vi har nolltolerans gällande kränkningar och diskriminering i vår verksamhet finns det fortfarande drygt 3% procent som upplevt diskriminering. Vi kommer att fortsätta ett förebyggande arbete
för att ännu mer minska risken för att anställda eller förtroendevalda ska diskrimineras.
Då vi samarbetar i vårt fackliga internationella nätverk och stöttar systerorganisationer i andra länder
så är det inte bara för att visa vår goda vilja. Det är fullständigt nödvändigt i en global värld att även
facket arbetar på det globala planet. Om facket försvagas globalt så kommer det även i förlängningen
drabba det fackliga arbetet i Sverige. Detta är en verklig risk som vi i vårt globala engagemang vill motverka.
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Anställning och sysselsättning:
En attraktiv arbetsplats
För att Handels ska bli en attraktiv arbetsplats vill vi aktivt arbeta för att attrahera, rekrytera, utveckla
och behålla medarbetare.
Det görs genom:

• Att säkerställa att Handels har medarbetare med den kompetens som behövs för att driva verksamheten, både på kort och lång sikt. Vi ser ständigt över och förbättrar våra riktlinjer och rutiner för
rekrytering och utvecklingssamtal. Samtliga medarbetares utveckling följs upp regelbundet.
• Att stärka bilden av Handels som en attraktiv arbetsgivare.
• Att systematiskt och aktivt arbeta för en god arbetsmiljö och jämlika arbetsförhållanden.
• Att förbättra och tydliggöra processen för verksamhetsplanering.
• Att ge chefer stöd och utbildning.
Indikatorer: Nyckeltal
FRÅNVARODAGAR GENOMSNITT PER ANSTÄLLD*
Sjukdagar

Föräldraledighet

Tjänstledighet

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Hela förbundet

13

16

6

5

4

4

Per kvinna

17

15

6

4

4

3

Per man

9

17

5

9

5

5

Avdelning

12

14

5

5

5

5

Förbundskontoret

14

17

6

5

4

3

ANTAL ANSTÄLLDA
2017

2018

kvinnor

män

summa

kvinnor

män

summa

Tillsvidareanställda
ombudsmän

71

72

143

71

82

153

Visstid, vikarierande
ombudsmän

1

1

2

4

1

5

Tillsvidareanställda
tjänstemän

85

27

112

69

25

94

Visstid, tjänstemän

2

3

5

8

9

17

Totalt			 262			269

* Förra årets rapport visade frånvaro per timmar. I årets rapport har vi istället valt att redovisa antal dagar per anställd. 2017
års uppgifter i timmar har därför i denna rapport omvandlats till antal dagar. Vi har också valt att koncentrera rapporten vid
sjukfrånvaro, föräldraledighet och tjänstledighet och rapporterar därför inte semesterdagar, VAB och kompledighet.
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NYANSTÄLLNINGAR

2017

2018

Upp till 29 år

5

5

14

4

30-50

13

11

12

10

Över 50

9

4

3

1

Totalt

27

20

29

15

Andel

57 %

43 %

66 %

AVSLUTADE ANSTÄLLNINGAR

2017

34

2018

Upp till 29 år

0

2

3

0

30-50

9

14

10

0

Över 50

8

5

6

1

Totalt

17

21
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POLICYER OCH RIKTLINJER
• Arbetsmiljöpolicy.
• Barntillsyn för förtroendevalda.
• Etiska regler.
• LAS.
• Studiepolicy.
• Ungdomspolicy.
• Varaktigt anställd och förtroendevald.

Arbetsskydd och hälsovård: Hälsa och säkerhet i arbetet
Att förebygga ohälsa och skapa inkomsttrygghet och rehabiliteringsmöjligheter är en central del i Handels arbete för trygga jobb och trygga medlemmar. Inte minst är skyddsombudens roll central. Vi verkar
dagligen för att arbetsgivaren ska ta sitt ansvar i arbetsmiljöarbetet. Vi vill leva som vi lär och erbjuder
därför våra medarbetare:
Friskvårdsbidrag: För att minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar vill vi främja regelbunden

motion.
Hälsoundersökningar var tredje år: Medarbetarna får en bild av sin hälsa och rekommendationer om

livsstil och hälsa. Undersökningarna ger även underlag för Handels hälsoarbete och generella satsningar.
Företagshälsovårdstjänster: Tjänster inom både psykosociala och fysiska frågor. Exempelvis samtals-

stöd, rehabilitering, förebyggande av arbetsrelaterade besvär, ergonomi.
Säkerhet: Vi har skyddsombud och en process för rapportering av tillbud och arbetsolyckor.

Under 2018 erbjöds alla medarbetare att genomgå en hälsoprofilundersökning och en partssammansatt
arbetsgrupp diskuterade åtgärder för att förebygga stress och minska sjukfrånvaron. Detta utmynnade i
förslag på hälso- och stressförebyggande åtgärder. En medarbetarundersökning har även genomförts för
hela förbundet under 2018 vilket ska ge underlag till en handlingsplan för 2019.
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Indikatorer:

2017

ARBETSSKADOR

2

Totalt
TILLBUD

2018

1

6

3
1

Totalt

88
3

4

2

16

8
24

Orsaken till att tillbuden är fler jämfört med förra året är att anmälningsbenägenheten har ökat då både
arbetsgivaren och skyddsombuden gemensamt har påtalat vikten av att anmälningarna görs. Exempel
på tillbud är verbala hot över telefon, brev, e-post, hotfull och hätsk stämning i förhandlingssituationer.
Under 2018 har 24 tillbud och 8 arbetsskador inkommit. I samtliga fall har åtgärder och insatser skett.

POLICYER OCH RIKTLINJER
• Arbetsmiljöpolicy.
• Rökavvänjningspolicy.
• Skadligt bruk och missbruk.
• Hot, våld och säkerhet – riktlinjer och stöd.

Kompetensutveckling och utbildning
Rätten till kompetensutveckling är en naturlig del i vårt fackliga arbete. Den ska komma alla anställda
till del, få individer att växa och arbetsplatser att utvecklas. Kompetenshöjning ska ge löneutveckling
och kriterierna för detta ska vara tydliga och transparenta. Detta kräver resurser, både ekonomiska och
tidsmässiga. Det behövs en arbetsorganisation som stödjer lärande på arbetsplatserna och ger utrymme
för utbildning. Detta är en självklar del i arbetsgivaransvaret.
I vårt fackliga arbete kämpar vi för att få inflytande över validering och arbets- och kompetensvärdering
genom yrkesbevis, certifieringar och vidareutbildningar. Därför tycker vi att det också är viktigt att alla
medarbetare i Handels får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin arbetsprestation samt karriärutveckling. Detta sker genom utvecklingssamtal då individuella planer för utvecklingsinsatser tas
fram.
Under 2018 har vi förbättrat planeringen av kompetensutvecklingen från verksamhetsplanering till
utvecklingssamtal och medarbetarundersökning. Rekryteringsprocessen har under året förbättrats
och förtydligats. En ”utbildningstrappa” för lokala ombudsmän har tagits fram med olika utbildningsinsatser.
Några utbildningsinsatser under 2018

•
•
•
•

Chefsutbildning
Utbildning i service och bemötande
Ombudsmannautbildning
Kvalificerad arbetsrätt
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Indikatorer: nyckeltal
ANTAL UTBILDNINGSDAGAR GENOMSNITT
PER KATEGORI OCH KÖN
(tillsvidareanställda per 31/12)

2017

2018

Ombudsman lokalt

4,4

4,4

5,5

4,4

Ombudsman centralt

3,2

3,4

3,9

4,2

Administrativ personal
centralt och medlemsservice

1,4

0,6

1,3

0,9

POLICYER OCH RIKTLINJER

• Studiepolicy
• Kollektivavtal, HOF och Tjänstemän inom AFO: skrivningar om kompetensutveckling.
• Utbildningstrappa för chefer och lokala ombudsmän.

Mångfald och jämställdhet
Handels är en facklig organisation med en feministisk och antirasistisk
grundsyn. Våra medlemmar har gemensamma intressen, oavsett ursprung,
hudfärg, religiös tillhörighet, kön, sexuell läggning eller andra faktorer.
Handels verkar därför för jämlikhet och likabehandling. Tillsammans med
mångfald är detta självklara begrepp i ett fackförbund vilket gör att vi kan
företräda alla medlemmar på ett bra sätt.
Kongressen har tagit beslut om att Handels ska arbeta för att alla medlemmar ska ha möjlighet att bli förtroendevalda på jämlika villkor och kunna
delta i den fackliga verksamheten. Det är därför viktigt att vi jobbar med mångfald inom hela förbundet.
Handels förtroendevalda ska dela arbetarrörelsens värderingar.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha lika rättigheter
och möjligheter på arbetsplatsen i fråga om arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utveckling. Det
styrs bland annat genom vår jämlikhetsplan som
uppdateras varje år.
Under 2018 togs en ny jämlikhetsplan och en ny
lönekartläggning fram för att få med allt som
krävs enligt förändringarna av Diskrimineringslagen 2017 (se nästa ämne Icke-diskriminering).
Arbetet med att ta fram en ny lönemodell för lokala ombudsmän inom ramen för HOF-avtalet slutfördes
under året och arbetet har påbörjats med att ta fram en modell
för centrala ombudsmän. Även diskussionerna med AFO-klubbarna om ny lönemodell har fortsatt.
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Indikatorer: nyckeltal
GENOMSNITTLIG GRUNDLÖN PER KÖN (SEK)
2017		2018
Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Lokala ombudsmän

36 300

36 300

37 367

37 455

Förste ombudsmän

47 700

43 200

46 454

45 725

Enhetschefer

58 900

61 100

65 000

64 000

Funktionschefer

43 500

43 000

56 117

59 117

Centrala ombudsmän HOF

43 500

43 000

46 043

43 093

Administrativ personal AFO

31 000

33 800

33 779

34 765

Styrelsens sammansättning 2018

13 ordinarie ledamöter (inklusive 1 personalrepresentant) varav 8 kvinnor.
Adjungerade ledamöter. Central ungdomskommittén, ekonomichef och förbundssekreterare.
Snittåldern 2018 var 46 år.
Förbundsledning, VU, verkställande utskottet, 3 ledamöter, alla kvinnor.

Icke-diskriminering
I Handels ska arbetet mot alla former av diskriminering genomsyra organisering och arbetsplatsutveckling.
Jämlikhet och likabehandling är en grundprincip och Handels ska därför arbeta strategiskt för att
rasistiska rörelser inte ska vinna stöd bland förbundets medlemmar. Det fackliga löftet undergrävs så
snart någon grupp ställs utanför gemenskapen.
Kongressen har tagit beslut om att Handels förbundskontor ska hbtq-certifieras vilket ska ske i samarbete med LO som arbetar med att ta fram en certifiering för LO-förbunden.
Ett arbete för att förebygga trakasserier, kränkande särbehandling, diskriminering på förbundskontoret har pågått sedan 2017 och alla chefer har fått i uppdrag att påbörja samtal och diskussioner på
sina personalmöten. Ett stödmaterial har tagits fram till cheferna. Att arbeta med jämställdhet och att
motarbeta trakasserier är ett pågående arbete och genom en levande dialog skapas en medvetenhet kring
beteenden. Personal som drabbas ska få relevant stöd och hjälp och alla medarbetare får återkoppling på
sitt arbete i samband med utvecklingssamtalen.
Diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2017 har lett till förändringar av Handels jämlikhetsplan. Nu finns ett allmänt krav på skriftlig dokumentation gällande aktiva åtgärder, det förebyggande
och främjande arbetet för att motverka diskriminering inom alla sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Åtgärderna ska omfatta arbetsförhållanden, bestämmelser och
praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling, möjligheter att förena föräldraskap med förvärvsarbete, trakasserier samt främjande av
en jämn könsfördelning.
Även lönekartläggning ska genomföras varje år men ska som tidigare endast omfatta löneskillnader
mellan kvinnor och män.
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INDIKATORER:
RAPPORTERADE
INCIDENTER,
2017 OCH 2018:

0

UPPLEVD DISKRIMINERING (kön och ålder)
2017: 4,8%

2018: 3,6%

Upplevd diskriminering har i medarbetarundersökningen minskat från 4,75% 2017 till 3,6% 2018. Ett
resultat som är glädjande då det påvisar att insatser och arbete med dessa frågor har gett resultat. Dock
råder en absolut nolltolerans gällande alla typer av kränkning och diskriminering varför det förebyggande arbetet fortsätter.

		

ANTAL ANSTÄLLDA PER KÖN OCH ÅLDER
2017
Åldersgrupp

2018

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

under 30

11

14

15

6

30-50

97

68

81

69

över 50

81

46

55

41

Summa

189

128

151

116

Totalt

317

267

POLICYER OCH RIKTLINJER

• Etiska regler för Handels
• Jämlikhetsplan
• Riktlinjer mot kränkande särbehandling

Mänskliga rättigheter: Föreningsfrihet och
rätt till kollektivförhandlingar
En av våra viktigaste utgångspunkter är ILOs åtta kärnkonventioner om att anställda har rätt att
organisera sig och förhandla kollektivt, att eliminera all form av tvångsarbete och barnarbete och att
motverka olika former av diskriminering i arbetslivet. Allt fler företag väljer idag att teckna ensidiga
uppförandekoder. Vi vill arbeta för att dessa istället ska utvecklas till att bli partsgemensamma globala
ramavtal.
Det här gör vi i internationell solidaritet med andra fackförbund världen över, men vi vill också leva
som vi lär och gör allt för att vi i vår verksamhet inte på något vis kränker dessa rättigheter. Det handlar
till stor det om att inte ha avtal med, upphandla eller på annat sätt samverka med företag där det finns
risk för att dessa rättigheter kränks. Därför har vi en sträng upphandlingspolicy som styr alla avtal om
tjänster och varor.
Handels inköp sker inom områdena it, personal (ex. företagshälsovård), resor, kontors- tryck- och
profilmaterial samt mätningar och undersökningar. Förbundet måste alltid anlita företag som uppfyller
nedanstående krav och som ställer samma krav på sina underleverantörer.

26

Företaget ska:

• Ha tecknat kollektivavtal som kan verifieras genom kopia på avtalet (ej krav vid upphandling av egenföretagare utan anställda).
• Ha registrerings- och F-skattebevis.
• Betala sina skatter och sociala avgifter på ett korrekt sätt, vilket bevisas genom intyg från lokala skattemyndigheter.
• Tillämpa de löner och andra anställningsvillkor som allmänt gäller för arbete i branschen på den ort
där arbetet ska utföras.
• Följa villkor som motsvarar förbundets övriga policys, regler och riktlinjer, såsom: Förbundets miljöpolicy, Etiska regler och Riktlinjer för Handels förmögenhetsförvaltning.
• Följa codes of conducts, som ska omfatta ILOs kärnkonventioner, bland annat rätten att organisera
sig, rätten att föra kollektiva förhandlingar och att man inte använder sig av barnarbete.
Handels kongress har beslutat om att införa ”Schyssta listan” för handelsbranschen i likhet med den lista som HRF (Hotell- och Restaurangfacket) har för att konsumenter ska kunna kontrollera vilka restauranger som har kollektivavtal innan de bestämmer sig för var de ska äta. Tanken är att erbjuda samma
kontrollinstrument för konsumenter innan de handlar i butiker och går till frisören. Rätten till kollektiva
förhandlingar är en grundläggande mänsklig rättighet och facket i Sverige kan genom ”Schyssta listan”
främja konsumentmakt inom olika branscher. Handels arbetar med att komplettera listan för att kunna
publicera den i framtiden.
Hållbart profilsortiment

Vi har sett över vårt profilsortiment så att det uppfyller våra krav på leverantörer. Produkterna är fair
trade- och miljömärkta. Allt vi sätter Handels logotyp på ska vara ”fair”, spegla varumärket och våra
värderingar.
Det här gör Handels:

• Vi bedriver ett opinionsbildande arbete för att ge kunskap om arbetarnas villkor och levnadsförhållanden världen över. Vi utbildar förtroendevalda så att de bättre kan möta globaliseringen genom de
internationella kontaktombuden i avdelningarna.
• Genom utvecklingsprojekt bidrar vi till att bygga upp fackföreningar i länder där arbetarrörelsen har
en svag ställning.
• Vi är ledande i arbetet inom globala allianser i svenska multinationella företag i våra branscher exempelvis IKEA- och H&M-allianserna inom UNI.
• Vi verkar för att alla multinationella företag med säte i Sverige inom våra organisationsområden
tecknar globala ramavtal med UNI och att alla företag inom Handels områden alltid gör sina inköp
från fabriker som respekterar de grundläggande globala fackliga och mänskliga rättigheterna i form
av ILO:s åtta kärnkonventioner.
Föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar ingår i FN:s allmänna deklaration om
de mänskliga rättigheterna och ska respekteras världen över. Handels ska verka för att FNs
ställning stärks och att folkrätten respekteras.
FACKLIGA RÄTTIGHETER ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!

27

Indikatorer:

Efterlevnaden av upphandlingspolicy säkerställs innan avtal om tjänster och varor tecknas.
POLICYER OCH RIKTLINJER
•
•

Upphandlingspolicy.
Handels policy för internationella utvecklingsprojekt.

Kundintegritet
Handels arbete med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har under 2018 varit intensivt. Under
arbetet med att se över våra system och rutiner har det framkommit problem som krävt åtgärder: Organisationens olika roller inom GDPR har klargjorts och personuppgiftsansvar har fastställts. Vi har
utrett och informerat om rättslig grund och ändamål för vår behandling av medlemmars och anställdas
personuppgifter.
Utöver detta har vi exempelvis även utfört följande:

•

Utsett dataskyddsombud.

•

Infört rutiner för registrerades rättigheter, som registerutdrag.

•

Upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer.

•

Upprättat behandlingsregister över vad vi faktiskt gör med personuppgifterna.

•

Upprättat rutin för personuppgiftsincidenter och eventuell anmälan.

•

Utbildat anställda och förtroendevalda.

Indikatorer:

Sju personuppgiftsincidenter har inrapporterats till dataskyddsombudet 2018, varav en anmäldes till
Datainspektionen. Datainspektionen har ännu inte svarat på anmälan.
Dataskyddsombudet ingår även i LOs dataskyddsgrupp tillsammans med övriga LO-förbund, vars syfte
är att ta fram lösningar på gemensamma frågor. Detta arbete har utökats till samarbete med andra fackliga organisationer som Saco och TCO.
POLICYER OCH RIKTLINJER
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•

Personuppgiftspolicy

•

Informationssäkerhetspolicy

•

Klagomål och skadestånd

•

Telefonpolicy

Marknadskommunikation
Handels tar i sin kommunikation hänsyn till förbundsstyrelsens prioriterade frågor och verksamhet.
Handels kommunikationspolicy innebär att förbundet har rätt att avbryta samarbeten med externa
leverantörer som inte förmår följa dessa. Handels avstår från stödannonsering om den inte ingår i ett
större strategiskt sammanhang och en kommunikationsplan. Det ska vid varje beställning och avtal
tydligt framgå att leverantören följer Handels policy. Organisationen har riktlinjer för att säkerställa att
förbundet följer alla de lagar och regler som finns inom området, exempelvis upphovsrättslagen, marknadsföringslagen, yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, personuppgiftslagen och lagen
om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
Alla som upptäcker en risk för kris har ansvar för att slå larm till närmaste chef eller krisledningsansvarig i förbundet. Vid en kris eller risk för kris kallas krisledningsgruppen in. Kraven på Handels företrädare är många gånger högre än de som lagar och formella regler ställer. Därför finns etiska regler för
anställda och förtroendevalda i Handels där bland annat dessa krav förtydligas.
Policyn klargör att vi:

• Gör analyser, prioriterar, utformar strategier och planlägger insatser inom information, kommunikation, opinionsbildning och marknadsföring i förbundsgemensamma frågor som exempelvis avtalsrörelse, medlemsrekrytering och påverkansarbete.
Rätt att klaga

Medlemmar kan vända sig till förbundet om de anser att deras ärende inte har gått rätt till. Förbundets
uppgift är då att utreda om det har uppvisats någon försumlighet i ärendehanteringen samt om medlemmen har lidit någon ekonomisk skada. Beslut om ersättning i samband med ett klagomål beslutas av VU,
verkställande utskottet och kan sedan överklagas till förbundsstyrelsen.
Medlemsservice och fackliga rådgivningen tar fram ”Nöjd medlemsindex” där medlemmar/potentiella
medlemmar får betygsätta hur de upplevde kontakten med förbundet.
Indikatorer

Under perioden maj – december 2018 har 3207 enkäter besvarats (svarsfrekvens på 19%).
ANDEL* NÖJD MED:
Kötiden.................................................................................................................................................. 88%
Rådgivarens engagemang..................................................................................................................... 92%
Rådgivarens kunskap............................................................................................................................. 91%
Svaret på frågan och fick ärendet löst................................................................................................... 89%
Samtalet i sin helhet.............................................................................................................................. 91%
Hur enkelt telefonärendet löstes........................................................................................................... 86%

POLICYER OCH RIKTLINJER
•

Mediepolicy

•

Redaktionell policy och annonspolicy för Handelsnytt

•

Handels Direkt - marknadsföring

•

Kommunikationspolicy

•

Krisledning

•

Sociala medier

•

Varumärkesplattform & visuell identitet

* Decimalavrundat
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Socioekonomisk efterlevnad
2018 års revisionsrapport bedömer att ledning och styrelses förvaltning av verksamheten i huvudsak
bedrivs i enlighet med stadgar och gällande lagar och regler samt att den interna kontrollen är tillfredställande vilket innebär att rutiner och system generellt fungerar bra och är ändamålsenliga.
Revisionen granskar:

•
•
•
•
•
•

Kontroll av firmateckning, attestinstruktion, fullmakter, policys och stadgar,
kontroll av efterlevnad av externa regelverk,
försäkringsskydd,
betalning av skatter och moms,
protokoll och väsentliga avtal samt,
löpande bokföring och avstämningar.
POLICYER OCH RIKTLINJER
•

Internrevision.

•

Revisionsprotokoll.

Påverkansarbete
För kongressperioden fanns ett strategiskt delmål för 2018: ”Valet ska resultera i en socialdemokratiskt
ledd regering som ger Handels medlemmar och övriga löntagare trygga villkor på arbetsplatsen och i
samhället”.
Några av aktiviteterna:

•
•
•
•

Utbildningar genomfördes för medlemmar med och utan förtroendeuppdrag.
Närmare 36 000 telefonsamtal genomfördes med medlemmar.
En särskild satsning på medlemsmöten på lagerarbetsplatser genomfördes.
Kampanjen #hejdåvisstid.

Flera av Handels prioriterade frågor fanns med i LO:s politiska plattform inför valet och i Socialdemokraternas valmanifest. Målet uppnåddes även om utrymmet för den socialdemokratiskt ledda regeringen
att driva den politik Handels önskar är begränsat.
POLICYER OCH RIKTLINJER
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•

Påverkansprocess

•

Samhällspolitisk handlingsplan.

Koordinering/medlemskap i andra organisationer
Som en del i det stora LO-kollektivet är det självklart att vara med och också stödja andra närliggande
organisationer inom arbetarrörelsen, men också internationella organisationer. Samarbete är en förutsättning för att vi ska nå våra mål och vår vision. Handels är ansluten till:
• ABF
• Alna
• Arbetarnas kulturhistoriska sällskap
• Arbetarrörelsens arkiv
• Arbetsrättsliga föreningen
• Arena
• Centrum för arbetarhistoria
• Fackligt center för papperslösa
• Fairtrade
• Folkets Hus och parker
• Folkrörelsernas Arkivförbund
• Folkrörelsernas konstfrämjande
• Förbundet arbetsliv och forskning i Sverige
• Landsorganisationen i Sverige, LO
• LOs folkhögskola Runö
• Nordisk Handel
• Nordisk samarbetskommitté
• Olof Palme Center
• Runö Folkhögskola
• Unga Örnars vänner
• UNI Global
• Union to Union

GRI-index
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ÄMNE

INNEHÅLL

SVAR

102-1

Organisationens namn

Handels

102-2

NGO Verksamhet och tjänster. Huvudsakliga aktiviteter
och hur de förhåller sig till strategiska mål.

Sid 5 – 6

102-3

Huvudkontorets placering

Stockholm

102-4

Länder där organisationen är verksam

Sverige

102-5 NGO

Ägarstruktur och företagsform. Registrering som ideell
förening, maktfördelning mellan högsta styrande organ
och förvaltningen. Hur medlemmar i det högsta styrande
organet väljs, avsätts och hur länge sitter.

Ideell förening. Sid 13– 14

102-6
Marknader som organisationen är verksam i.
		
		
		

Ideell sektor, fackföreningsrörelsen,
offentlig och privat
sektor.

NGO
Inkomst totalt (tillgångar och skulder).
		

Ekonomisk rapport i
Årsredovisningen

102-7

NGO Organisationens storlek. Antal medlemmar

Sid 13

102-8 NGO

Information om anställda och andra som arbetar inom
organisationen, ex frivilligarbetare.

Sid 13

102-9

Leverantörskedja

Sid 12

102-10

Väsentliga förändringar gällande organisation och
leverantörskedjan

Ej relevant 2018

102-11

Försiktighetsprincipen

Sid 5 – 6

102-12

Externa initiativ som organisationen stöder

Sid 8 – 9

102-13 NGO

Medlemskap i organisationer, koalitioner och allianser

Sid 31

102-14

Ledningens uttalande

Sid 4

102-16

Värderingar, principer och etiska riktlinjer

Sid 5 – 6, 20

102-18

Organisationens styrning

Sid 13 –14

102-40 NGO

Intressenter Målgrupp och intressenter som påverkas.
Medlemmar, nätverk, allianser etc.

Sid 10

102-41

Andel anställda med kollektivavtal

100 %

102-42

Identifiering av intressenter

Sid 10

102-43

Intressentdialog

Sid 10 –11

102-44

Intressenternas väsentliga frågor.

Sid 11

102-45

Enheter som ingår i den finansiella redovisningen

Org nr 84 60 00-1996

102-46

Process för att definiera redovisningens innehåll och
avgränsning

Sid 5 – 6, 8

102-47

Lista över väsentliga frågor

Sid 11

102-48

Förändringar av information

Sid 8

102-49

Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

Sid 8

102-50

Redovisningsperiod

1 jan 2018 – 31 dec 2018

102-51

Datum för publicering av senaste redovisningen

April 2018

GRI-index
ÄMNE

INNEHÅLL

SVAR

102-52

Redovisningscykel

Kalenderår

Kontaktperson för redovisningen

mats.hedgren@handels.se

102-53

102-54
Redovisning i enlighet med GRI Standarder.
			
			

Inspirerad av GRI Standarder core-nivå, sektor
tillägg NGO.

102-55

GRI innehållsindex

Sid 32 –34

102-56

Granskning och bestyrkande

Ej bestyrkt. Sid 35

103
		
		

Narrativ information om hur organisationen identifierar,
analyserar och svarar på dess faktiska och potentiella
effekter.

Sid 14

200
		
		

Organisationens påverkan på intressenternas ekonomiska
förhållanden och ekonomiska system på lokal, nationell
och global nivå.

201, 103
		

Ekonomiska resultat: Ekonomiskt värde, intäkter och
utgifter, redovisat i den ekonomiska rapporten.

Ekonomisk rapport i
Årsredovisningen

203, 103,
NGO7

Indirekt ekonomisk påverkan: Socialt ansvarsfulla
investeringar.

Sid 18

205, 103
		

Antikorruption: Riskbedömning. Utbildning i antikorruption. Ev korruptionsincidenter och åtgärder.

Sid 18 –19

300
		

Organisationens effekter på levande och icke levande
naturliga system, inklusive mark, luft, vatten och ekosystem.

302, 103

Energi: Energiförbrukning och bränsletyper.

Sid 17

305, 103
		

Utsläpp: Utsläpp av ämnen från en källa till luften/
atmosfären. Ex: växthusgas (GHG).

Sid 15–16

306, 103
		

Utsläpp och avfall: Återvinning och kompostering av
ofarligt avfall.

Sid 17

308, 103
		

Leverantörers miljöpåverkan: Strategier för att förebygga
och mildra negativ miljöpåverkan hos leverantörer.

Sid 17

400
		

Organisationens påverkan på de sociala system inom
vilka den verkar.

401, 103

Anställning och sysselsättning: Metoder för att anställa och
rekrytera. Arbetsvillkor och förmåner för fastanställda.
Antal anställda per kön som tog föräldraledighet.

Sid 20 –22

403, NGO9,
103

Arbetsskydd och hälsovård: Arbetsskyddssystem och
hälsovård för anställda

404, NGO,
103
		

Kompetensutveckling och utbildning: Antal utbildningstimmar för anställda (och förtroendevalda) per kön och
arbetskategori. Programeffektivitet.

Sid 23 –24

Mångfald och jämställdhet: Lönespridning per kön i olika
tjänstekategorier. Styrning: analys, planering, implementering,
utvärdering och lärande. Programeffektivitet.

Sid 24 – 25

405, NGO4,
103

Sid 22– 23
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GRI-index
ÄMNE

INNEHÅLL

SVAR

406, 103

Icke-diskriminering: Antal incidenter under året, åtgärder
som vidtagits per granskad incident, planer, resultat och
granskningsrutiner.

Sid 25 –26

Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar: Åtgärder
som organisationen vidtagit under året för att stödja arbetstagarnas föreningsfrihet eller rätt till kollektiva förhandlingar.

Sid 26 – 27

Barnarbete: Åtgärder som organisationen vidtagit under
året för att bidra till att avskaffa barnarbete.

Sid 27

Mänskliga rättigheter: Utbildning i mänskliga rättigheter
relevanta för verksamheten.

Sid 26 – 27

Leverantörers respekt för mänskliga rättigheter:
Investeringsavtal och kontrakt som inkluderar mänskliga
rättighetsklausuler.

Sid 26 – 27

418, NGO2,
103

Kundintegritet: Klagomål avseende brott mot kundens
integritet. Förlust av kunddata. Programeffektivitet.

Sid 28

NGO10, 103

Marknadskommunikation: Reglerna för etiskt försvarbar
marknadskommunikation. Antal klagomål, mekanismer för
att bedöma och svara på klagomål gällande verksamhet
och policy. Programeffektivitet.

Sid 29

Socioekonomisk efterlevnad: Efterlevnaden av nationella
lagar eller förordningar rörande social och ekonomiska frågor

Sid 30

Intressentengagemang: Processer för att involvera
intressenter i att skapa, implementera och utvärdera policy
och verksamhet samt hur beslut och beslutsprocesser
kommuniceras. Programeffektivitet.

Sid 30

Påverkansarbete: Processer kring påverkans- och
opinionsarbete. Programeffektivitet.

Sid 30

Utvärdering, uppföljning och lärande: Processer för att
förändra verksamheten och hur detta kommuniceras.
Programeffektivitet.

Sid 14

Koordinering: Processer för partnerskap och för att
koordinera och samordna aktiviteter med andra aktörer för
att nå större effektivitet.

Sid 31

407, 103

408, 103
412, 103
414, 103

419, 103
NGO1, 103

NGO5, 103
NGO3, 103

NGO
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handels.se

Nu når du
Handels Direkt på
0771-666 444!

Hos Handels Direkt får du personlig rådgivning i frågor som rör ditt medlemskap, jobbet
och arbetslivet. Det kan vara allt från anställningsvillkor, löner, arbetsmiljön, rättigheter och
medlemsförmåner till frågor om din medlemsavgift.

Handels Direkt 0771-444 666

HA99078 201904

HA13086

201802

Tryckt på miljögodkänt papper

Foto: David Bicho

Du når Handels Direkt alla vardagar på telefon 0771-666 444, oavsett var du bor.

