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E- år likt inget annat
Det är svårt att ta in allt som har hänt och alla förändringar som har skett. Pandemin pågår ju
fortfarande och kommer troligtvis fortsätta att göra det under hela nästa år. Men även om det
är extra svårt att summera just förra året är det kanske därför än viktigare att göra det.
Hur kommer vi att minnas detta år som gått. Kanske är det någon som om 50 år läser detta för
att se hur Handels hanterade det udda året 2020. I så fall kommer du inte att bli besviken.
Verksamhetsåret drog igång som vanligt med alla aktiviteter vi planerat. När pandemin sen blev
ett faktum förändrades allt. Avtalsförhandlingarna, som skulle vara klara till 1 april, fick
pausas, avtal förlängdes, kurser och konferenser ställdes in eller genomfördes digitalt och
medarbetarna på Handels gjorde om sina hem till arbetsplatser. Samtidigt fanns vi där för våra
många av medlemmar som befann sig mitt i pandemin.
Jag är imponerad över hur snabbt Handels ställde om. Och jag är stolt över att vi kunde
genomföra våra möten digitalt för att säkerställa den demokratiska processen, som är själva
grundbulten i ett fackförbund. Alla medarbetare har på olika sätt och med stort engagemang
bidragit till att Handels har varit en trygghet för våra medlemmar även när världen gungar.
Medlemmar strömmade in, både @ll oss och @ll a-kassan.
Vi deltog i poli@ska diskussioner och beslut som gjorde våra medlemmar tryggare,
bland annat genom en förändrad a-kassa och e- system för
korFdspermi-eringar istället för uppsägningar.
Jag valdes till förbundsordförande när Susanna Gideonsson blev LOs ordförande. Det är en
stor ära, även om jag knappt hunnit känna efter. Man kan lugnt säga att jag kastades in i
hetluften med en gång, men det är ju också när det händer mycket och när vi kan göra skillnad
för medlemmarna som jag trivs allra bäst.
Vi har nog alla tänkt på personalen inom hälso- och sjukvården som har slitit hårt under året,
men det har även handelns anställda gjort. Många av våra medlemmar har stått i frontlinjen
och varje dag gått till jobbet för att förse oss alla med de varor och tjänster vi behöver. Jag är
stolt att företräda er som med yrkesskicklighet har ställt om till en så säker handel det bara går.
Avtalsförhandlingarna med Svensk Handel drog igång igen i oktober och efter en månad stod
vi inför faktum att vi inte kunde nå en överenskommelse. Arbetsgivarna ville inte gå med på
den låglönesatsning som fanns med i samordningen vi hade inom LO-förbunden. Vi varslade
därför om arbetsnedläggelse runt om i Sverige. Våra förtroendevalda och medlemmar slöt upp
på ett fantastiskt sätt genom att värva ännu fler medlemmar och rusta sig för en eventuell strejk.
Medlare kopplades in och vi kunde till slut komma överens. Med gemensam ”Handelskraft”
tog vi låglönefighten och vann den! Men utan våra aktiva medlemmar på arbetsplatsen , hade
det aldrig gått. Tack till alla inblandade!
Något som gjorde mig besviken under året var att vi inte lyckades hålla ihop LO i kampen för
en tryggare arbetsmarknad. Jag är övertygad om att det alltid är bättre att vi hanterar frågorna
tillsammans och hjälps åt. Om det inte är möjligt så tvekar vi inte att fortsätta kampen för
trygga jobb på egen hand.
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Vad tar vi då med oss från det här året? Jo, att den digitala utvecklingen är här för att stanna.
Den har möjliggjort att vi kunnat träﬀa förtroendevalda och medlemmar på ett enklare sätt, vi
lever mer hållbart och belastar inte miljön när vi inte reser på samma sätt.
Med Handels miljö-och klimatpoli@ska program som presenterades under året
driver vi på branschen och kommer med konstruk@va förslag hur handeln
kan och måste ställa om och bli mer hållbar för a- vi ska kunna nå Sveriges klimatmål.
Vi fortsätter vårt arbete för social och ekonomisk hållbarhet, och Handels strävar efter att vara
en förebild i detta arbete. Många har insett fackets värde och betydelse, och ju fler medlemmar,
desto starkare blir vi. Det ska vi bygga vidare på, men jag saknar verkligen fysiska möten med
kollegor, vänner, förtroendevalda och medlemmar och längtar efter att vi får ses igen. Pandemin
lär inte vara över på ett bra tag, men låt oss hoppas att 2021 blir året där vi i alla fall börjar se
slutet på den.
På styrelsens uppdrag överlämnar jag härmed årsredovisning, verksamhetsberättelse och
hållbarhetsrapport för 2020.

Linda Palmetzhofer,
ordförande för Handelsanställdas förbund
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Om rapporten
Vi redovisar Handels verksamhet under 2020 och har så långt som möjligt samordnat
verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport1 då vi menar att allt vårt arbete utgår från en
vision om att skapa ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle samt en hållbar miljö.
Årsredovisningen återfinns under en egen rubrik. Den lagstadgade
hållbarhetsrapporten2 återfinns på följande sidor:
Social hållbarhet rapporteras på sidorna 5-9, 13, 37-48, 55. Vi kämpar för
hälsa och säkerhet i arbetet, kompetensutveckling, likabehandling, ickediskriminering och mångfald både i Sverige och internationellt. Det
handlar bland annat om anständiga arbetsvillkor, universell och god
utbildning och utbyggda socialsystem samt mänskliga rättigheter.

Social
hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet rapporteras på sidorna sidorna 8, 53-55. Vi tar hand om vår ekonomi
transparent och varsamt, arbetar aktivt med antikorruption, både i Sverige och i det
internationella samarbetet. Vi har etiska och hållbara upphandlingar.

Ekonomisk
hållbarhet

Miljömässig hållbarhet rapporteras på sidorna 8, 49-52,
55. Vi strävar efter minskade koldioxidutsläpp,
energisnål arbetsmiljö och fungerande återvinning.
På sid 56 finns revisorernas yttrande avseende den
lagstadgade hållbarhetsrapporten.

En hållbar
miljö

Fackföreningsrörelsen deltog aktivt då FNs 17 globala utvecklingsmål togs fram: Agenda 2030. De är
viktiga verktyg för den globala fackföreningsrörelsen för att säkerställa en hållbar utveckling.

Vi har inspirerats av ämnena i GRI-standard (kärnnivå). Global Reporting Initiatives: En global standard för
hållbarhetsrapportering (www.globalreporting.org.) Redovisningen blir jämförbar mellan åren och med andra
organisationer som utgår ifrån samma ramverk. GRI-tabell finns på sid 89.
2 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.
1
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Vår uppgiJ är
a- @llvarata
medlemmarnas
intressen på
arbetsmarknaden,
inom näringslivet,

samt a- verka för en
samhällsutveckling på
grundval av poli@sk,
social och ekonomisk
demokra@

Handels uppgiJ
Handelsanställdas förbund organiserar alla arbetstagare i Sverige inom handeln3. Vår uppgift
är att tillvarata medlemmarnas intressen och att verka för en samhällsutveckling utifrån
politisk, social och ekonomisk demokrati. Det handlar om att skapa ett socialt och ekonomiskt
hållbart samhälle. Det målet kan vi nå 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. Det här har vi kämpat för i över hundra år.
Handels arbetar för bättre villkor i hela samhället, i allt som påverkar vår vardag och som
spelar roll för att vi ska må bra: barnomsorg, sjukvård, skola. Eftersom vi organiserar
medlemmar inom handeln har vi ett stort inflytande även över konsumenter och deras beteende.

2020 har många nya medlemmar sökt sig @ll Handels. Det
visar på vikten av starka fack i en otrygg @d.

Trygg medlem
Vi är tillgängliga och kompetenta inom Handels områden. Vi
står på medlemmarnas sida. Det ska finnas ett bra
försäkringsskydd och vi arbetar för en generell välfärd.

Vår vision:
Genom Handels
går vi samman, där
trygga medlemmar
skapar facklig styrka
och bästa jobbet

Facklig styrka
Vi är många medlemmar på arbetsplatser med kollektivavtal och
får därigenom goda möjligheter till lokalt fackligt arbete. Fackliga rättigheter är mänskliga
rättigheter, världen över. Det är en grundbult för att skapa ett hållbart samhälle.

Bästa jobbet
Villkoren för Handels medlemmar förbättras avsevärt gällande inflytande, arbetstider och
arbetsmiljö. Vi utvecklar modeller för kompetensutveckling och löneutveckling.

… och med handeln närbesläktade områden som enligt Landsorganisationen, LOs, organisationsplan ska tillhöra
förbundet.
3
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För a- fullfölja uppgiJen ska vi:
•
•
•
•

främja medlemmarnas fackliga, politiska och kulturella bildningssträvanden.
samarbeta med övriga LO-anslutna förbund.
verka för jämlikhet och likabehandling.
upprätthålla förbindelser med fackliga organisationer i andra länder som genom sina
centralorganisationer tillhör Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS) eller är
anslutna till internationell yrkessammanslutning, som samarbetar med IFS.

Strategiska mål
De fyra strategiska målen för kongressperioden är att Handels ska:
• växa,
• bli synligare på arbetsplatsen,
• öka yrkesstatusen,
• öka medlemmarnas trygghet.

Delmål 2020
För att leva upp till vår vision och våra strategiska mål om facklig styrka, bästa jobbet och
trygga medlemmar måste Handels växa. Delmålet under 2020 har varit att vi ska ha 130 000
yrkesverksamma medlemmar. Då medlemsutvecklingen under en längre tid varit negativ
fokuserade vi under året på att både värva och behålla medlemmar och samtidigt bygga en
stark arbetsplatsorganisation.

Resultat
Efter ett år med stark medlemsökning avslutade vi 2020 med 131 323 yrkesaktiva medlemmar,
1 323 fler än målet.
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Vi skapar värde för våra medlemmar
För att vi ska kunna skapa värde för våra medlemmar måste vi bli starka. Ju fler vi är desto mer
kan vi påverka arbetsgivaren och få bättre kollektivavtal och villkor. Och ju starkare vi blir
desto större påverkan kan vi ha på politiker och konsumenter. Det är vår värdekedja för att
skapa rättvisa villkor på arbetsmarknaden, både i Sverige och internationellt, och för att inte
tära på miljö och naturresurser.
Vi blir en
Vi förhandlar
stark part på
med arbetsarbetsmarknaden
givaren om
och kan
kollek8vavtal
påverka
Vi ställer
Vi organiserar
krav på våra
oss på
leverantörer
arbetsplatserna
Facken stö6ar
varandra
na8onellt och
interna8onellt

Skäliga löner
Schysta arbetsvillkor
E- hållbart arbetsliv
Rä-vis handel

Vi har dialog
med poli8ker,
myndigheter och
civila samhället

Vi har frågat våra intressenter4 vilka hållbarhetsfrågor de tycker är viktigast5 och inom vilka
områden de anser att Handels påverkan är störst respektive minst6. De viktigaste ämnena
ansågs vara följande:
Social hållbarhet:
1. Attraktiv arbetsplats.
2. Hälsa och säkerhet i arbetet.
3. Kompetens.
5. Likabehandling och icke-diskriminering.
6. Mänskliga rättigheter.
11. Mångfald.
Ekonomisk hållbarhet:
4. Anti-korruption.
Miljömässig hållbarhet:
8. Minskad klimatpåverkan från anställdas resor.

Medlemmar, elevmedlemmar, avdelningar, anställda, samarbetspartner, leverantörer och arbetsgivarparten.
Väsentlighetsanalys från 2017: intervjuer, enkäter, workshoppar och frågor i medlemspanelen (i samarbete med
Novus Opinion). Ny analys planeras för nästa kongressperiod.
6 Mindre viktiga ämnen ansågs vara: sophantering, sunda finanser, inköp, leverantörers miljöpåverkan, utsläpp,
energianvändning.
4
5
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En demokra@sk organisa@on
Handels ca 160 000 medlemmar är organiserade i 1 108 fackklubbar i 19 avdelningar7.
Avdelningarna värvar medlemmar, verkställer förbundsstyrelsens beslut och tillvaratar
medlemmarnas intressen. I hela Sverige finns det 657 fackliga ombud. Det pågår en ständig
dialog i förbundets demokratiska process, mellan medlemmar och förtroendevalda i klubbar
och avdelningar. I den processen utvecklas verksamheten.
• Varje enskild medlem, fackklubb eller avdelning kan väcka motioner till årsmöten och till
förbundskongressen (vart femte år).
• Mellan kongresserna finns också en möjlighet att motionera till förbundsstyrelsen, som har
skyldighet att svara.

159 921 medlemmar
Allmänna klubbar, branschklubbar, ﬁrmaklubbar, fackombud, handelsombud,
skyddsombud
KONGRESSEN
250 ombud väljs av medlemmarna på avdelningsmöten. Kongressen är förbundets högsta
beslutande organ (vart 5:e år) och beslutar om både framAdsinriktning och verksamhet
under en kongressperiod. Väljer förbundsstyrelse och revisorer.

FÖRBUNDSRÅDET
45 ombud med Allsyn
över styrelsens förvaltning. Styrelsen får inte
avgöra ärenden av större principiell, organisatorisk eller ekonomisk
betydelse utan aR förbundsrådet godkänner.

Revisorer
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsen (FS)
Verkväljs av kongressen och
ställande
leder förbundets
utskoR
verksamhet enligt
stadgar och kongressbeslut. FS är högsta
beslutande organ mellan
kongresserna.

AVDELNINGAR
avdelningsmöte,
avdelningsstyrelse, kontor,
ombudsmän,
verksamhetsassistenter.

FÖRBUNDSKANSLI
Förbundssekretariatet.
Arbetslivsenheten: avtal och förhandling, facklig rådgivning.
Medlems- och organisaMonsenheten: facklig verksamhet, medlemsservice.
Opinions- och kommunikaMonsenheten: KommunikaMon, utredningar, poliMsk samordning.
Service- och administraMonsenheten: IT, HR, Ekonomi och lön.

7

Inom ett visst geografiskt eller på andra grunder avdelat område bildas avdelning efter förbundsrådets beslut. Avdelningen
omfattar alla medlemmar inom verksamhetsområdet.
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Förbundsstyrelsen 2020
22 protokollförda möten (11 extra). 13 ordinarie ledamöter (5 kvinnor). Snittålder 48 år.
Ledamöter
• Susanna Gideonsson, förbundsordförande fram till 15/6
• Linda Palmetzhofer, 1:e vice ordförande fram till 15/6, därefter ordförande
• Elisabeth Brandt Ygeman, 2:e vice ordförande fram till 15/6, därefter 1:e vice ordförande
• Mats Hedgren, 2:e vice ordförande från 1/9
• Melinda Hedström
• Tommie Hägg
• Kent Jansson, ersatte Frida Bengtsson fram till 1/9
Medlemsny-an
• Per Lilja
är all@d
• Tomas Lindgren, ersatte Emma Johansson under 2020
överordnad i de
• Andreas Samuelsson
beslut som tas
• Rasmus Tallén
• Cristina Vezeteu, från 1/9 då Frida Bengtsson avgick
• Rickard Vivallius
• Elin Westerberg
• Personalrepresentant: Ingrid Anund Jägbro (HOF) fram till april
• Martin Nyberg, (HOF) från och med april
Adjungerade
• Mats Hedgren, förbundssekreterare fram till 1 september
• Annica Jigered, adjungerad, Centrala ungdomskommittén, fram till mars
• Britta Lepp, chef Service- och administrationsenheten och ekonomichef
• Beatrix Marquez Lago, CUK fr o m april
Närvarande övrigt
• Karin Bergström, ledningsassistent (protokollförare)
• Christer Högberg, personalrepresentant AFO
• Maria Nyberg, chef opinions- och kommunikationsenheten
Verkställande utsko-et (VU)
VU har haft 22 protokollförda möten och består av förbundsordförande, förste och andra vice
ordförande:
• Susanna Gideonsson, (fram till den 15 juni)
• Linda Palmetzhofer
• Elisabeth Brandt Ygeman
• Mats Hedgren (från 1 september)
Revisorer 2020
• Helén Sandgren Stenmark, Hisings kärra (förtroendevald)
• Magnus Andersson, Hallsberg (förtroendevald)
• Conny Carlsson, Getinge (förtroendevald)
• Christine Wikström från PWC, Stockholm (auktoriserad)8

8

Väljs av förbundsrådet ett år i taget.
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Susanna Gideonsson – LOs nya ordförande
Efter att LOs föregående ordförande Karl-Petter Thorwaldsson meddelade att han skulle lämna
ordförandeposten lanserades Susanna Gideonsson, då ordförande för Handels, som
valberedningens förslag och blev vald till ny LO-ordförande. Susanna Gideonsson är den första
LO-ordföranden som kommer från Handels och den andra kvinnan genom tiderna.

Linda Palmetzhofer valdes @ll
förbundsordförande

Elisabeth Brandt Ygeman (t v) och Linda
Palmetzhofer (t h).

På Handels förbundsråd i september valdes
Linda Palmetzhofer till Handels nya
förbundsordförande, Elisabeth Brandt
Ygeman till förste vice ordförande och
tidigare förbundssekreterare Mats Hedgren
till andre vice ordförande. Linda
Palmetzhofers yrkesbana och fackliga
engagemang började på Domus i
Gustavsberg. Hon klev in i hetluften genom
att redan under hösten få hantera en intensiv
avtalsrörelse, konflikthot, oenighet inom LO
och hårda politiska diskussioner om LASutredningen.

Förbundsrådet
Förbundsrådet träﬀas normalt en gång per år och
består av 45 ombud, inklusive förbundsstyrelsen.
Avdelningsordförande ingår utan val i förbundsrådet, resterande ombud fördelas med hänsyn till
medlemsantalet 31 december varje år. Förbundsrådet
sammanträdde den 28 maj. Eftersom en plats i VU
blev vakant efter att Susanna Gideonsson tillträtt
som LOs ordförande, utlystes också ett extra möte
den 1 september, där val av VU var huvudfrågan.
Båda mötena genomfördes digitalt och kunde
verkställas med säkra omröstningar via GDPRsäkrade system.

2020 utsågs Helén
Sandgren Stenmark, avd. 24
(revisor i förbundet) och Henrik
Gunnarsson, avd. 11 Cll
hedersmedlemmar7

Digitala årsmöten på avdelningarna
Med anledning av pandemin skedde en snabb digital omställning, inte bara på central nivå utan
också i avdelningarna och på de lokala klubbarna. För att säkerställa att avdelningarna skulle
kunna genomföra sina årsmöten på ett demokratiskt sätt, trots pandemin, fick de extra tid på
sig. Förbundssekretariatet samordnade det hela med hjälp av systemet Easymeet online.
Förbundets kongressansvariga utbildade ansvariga i varje avdelning i systemet och stöttade
inför och under årsmötena. Varje avdelning kunde dessutom få ett digitalt besök av en VUledamot under mötet, trots att många avdelningar hade möte samma dag.
11

Handels
avdelningar
Luleå

Umeå
Sundsvall

Borlänge

Gävle

Uppsala
Västerås
Stockholm
Karlstad
Örebro
Linköping
TrollhäFan
Göteborg
Borås
Växjö
Halmstad
Helsingborg
KrisBanstad
Malmö

Även avdelningarnas möten där de valde kongressombud och behandlade motioner inför kongressen
genomfördes digitalt med stöd av förbundskontoret.
VU-ledamöter besökte mötena i de digitala forumen.
Digitala klubb-besök
Förbundsledningen genomförde digitala besök på
arbetsplatser istället för sedvanliga fysiska besök.
Under året har de träﬀat arbetare och tjänstemän i
butik och lager och har deltagit på medlemsmöten och
arbetsplatsmöten. På de viset fick ledningen en
värdefull inblick i hur läget var ute i landet och kunde
diskutera direkt med medlemmarna.

Linda Palmetzhofer träﬀade medlemmar i HMs lager
i Eskilstuna i ett av de få fysiska möten som
genomfördes under året.

– Visst saknar man att träﬀas
fysiskt men de digitala träﬀarna
har också gjort att vi har träﬀat
fler och medverkat på flera möten
än vad som varit möjligt om vi
skulle behövt resa, säger 2:e vice
ordförande Elisabeth Brandt
Ygeman. Här deltar hon på ett
digitalt möte med medlemmar i
Hyresgästföreningen i västra
Sverige.
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Förberedelse av kongressen 2021
Inför motionstiden till kongressen tog förbundsstyrelsen fram ett program med fokusfrågor för
den kommande kongressperioden.
• Principprogrammet för jämlikhet: Det Handels står för, vår roll och uppgift, grunden för vårt
fackliga arbete, vår syn på människan, arbetet och samhället.
• Tre handlingsprogram: Framtidens branscher, trygga jobb och facklig styrka. De viktigaste
utmaningarna i omvärlden för våra medlemmar och Handels som organisation. Under våren
hölls diskussionsmöten på alla avdelningar kring handlingsprogrammen.

Mo@oner
1 april till och med 30 juni pågick motionstiden. Då hade samtliga medlemmar möjlighet att
skicka in motioner till sina avdelningar, som de vill att kongressen ska behandla. Motionerna
kunde lämnas via ett digitalt formulär på kongresswebben. De skickades automatiskt vidare till
den avdelning medlemmen tillhör. Där behandlades de först av avdelningsstyrelsen och därefter
av ett extra avdelningsmöte. En nyhet var att medlemmarna, förutom att föreslå ändringar i och
tillägg till de program som förbundsstyrelsen arbetat fram, nu även kunde motionera om helt
andra frågor.

Nomineringar och val
Kongressombuden valdes första gången på de extra
avdelningsmötena och alla medlemmar kunde nominera
kongressombud via kongresswebben. Varje avdelning
hade en valberedning som tog fram förslag på ordinarie
ombud samt ordningen för ersättare.

Kongressplanering i pandemi@d

317 moConer.
552 personer nominerades.
Avdelningarna valde 250
av dessa Cll kongressombud
(samt ersäJare).

Fram till oktober 2020 pågick planeringen för en kongress
på plats i Umeå, med mellan 650–700 deltagare. I oktober
beslutade förbundsstyrelsen att planera för en kongress
regionvis på sex platser i landet. Men om det krävs så har
Handels beredskap för en helt digital kongress. Ambitionen är att kongressen ska bli lika bra
och ge samma känsla av handelskraft oavsett hur den genomförs.

Så här följs kongressens beslut upp
Förbundsstyrelsen följer årligen upp besluten med kansliets ledningsgrupp.
Förbundsrådet får en rapport över läget och åtgärder sätts in. Delmålen för varje
år sammanställs separat och utvärderas i en särskild rapport till förbundsrådet.
Handels policyer beslutas av förbundsstyrelsen och är styrande för hela
förbundet, både för anställda och för medlemmar med uppdrag. Nya
förtroendevalda utbildas i policyerna och cheferna i förbundet har ansvaret att se
till att medarbetarna känner till policyerna. Kongressens beslut handlar även om
de hållbarhetsfrågor förbundet ska arbeta med.
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Representa@onen bland valda kongressombud @ll kongressen 2021
Handels målsättning är att kongressombuden ska spegla medlemskåren så långt som möjligt.
Än har vi inte riktigt nått dit. Det behövs särskilt fler unga kongressombud.

Antal kongressombud

RepresentaMon per bransch
5%

146
104

17 %

41
Kvinnor

Män

Under 30 år

51 %
27 %

SH Privat bu8k
SH Lager & e-handel
KFO Bu8k
AFO Kontor tjänstemän

Kongressombud under 30 år
Medlemmar under 30 år

32 %
68 %

Medlemmar kvinnor
Medlemmar män

37 %
63 %

Kongressombud kvinnor
Kongressombud män

42 %

58 %

14

Facklig styrka
Ju fler desto starkare! Vi strävar efter att ha många medlemmar på arbetsplatser med
kollektivavtal, att organisera på de branschledande företagen och i nya branscher.
Avtalsrörelsen 2020 blev ovanligt stormig. Förbundsstyrelsen utsåg 2019 förhandlingsdelegationer på våra samtliga avtalsområden och om upplägg på avtalskonferenser. Vid LOs
representantskap 2019 beslöts om en LO-samordning för den kommande avtalsrörelsen. Två
förbund valde att stå utanför men Handelsanställdas förbunds styrelse beslöt att ansluta sig i
samordningen som förde fram följande krav i avtalsrörelsen:
•
•
•
•

Låglönesatsning
Förbättringar av försäkring och pensioner
Bättre rehabiliteringsåtgärder och arbetsanpassning
Åtgärder för att motarbeta sexuella trakasserier från tredje man.

Handelsanställdas förbund kompletterade dessa krav med krav om förbättringar av arbetstid,
bättre ersättningar och större inflytande över schemaläggning och bemanningsplanering.

Förhandling om trygghet och omställning
Under hela 2020 förhandlade LO, PTK och Svenskt Näringsliv om ett nytt huvudavtal mot
bakgrund av en allt mer tudelad arbetsmarknad där en växande grupp arbetstagare inte
omfattas av en godtagbar trygghet och rimliga utvecklingsmöjligheter. Förhandlingarna gällde:
regler om anställningsskydd, omställningssystem och arbetslöshetsförsäkring.
De huvudsakliga turerna i förhandlingarna:
• I augusti 2020 beslutade LOs representantskap att återuppta förhandlingar om trygghet och
omställning.
• Förhandlingarna om det nya huvudavtalet förhandlades hela tiden i skuggan av de skrivelser
gällande LAS som var en konsekvens av regeringsbildningen 2019.
• Efter hårda och intensiva förhandlingar, i flera omgångar, kom ett slutbud från arbetsgivarna
som en enig LO styrelse avvisade den 16 oktober.
• PTK och Svenskt Näringsliv meddelade samtidigt att man går vidare med överenskommelsen,
och såg det som att ett nytt huvudavtal.
• I december beslöt IF Metall och Kommunal att ansluta sig till överenskommelsen mellan
Svenskt Näringsliv och PTK om LAS. Men för Handels var resultatet inte tillräckligt bra för
att ansluta sig. Uppgörelsen löser inte de omfattande problem med otrygga anställningar som
finns för de som jobbar i våra branscher
• Avtalet skickades in till regeringen för att följas upp med den lagstiftning som parterna ställt
som villkor för att avtalet ska träda i kraft.
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Handels ordförande Linda Palmetzhofer intervjuas av SVT, i samband med att förhandlingarna om ett nytt huvudavtal avslutas i oenighet den 16:e oktober 2020.

LAS-utredning i papperskorgen
Enligt januariavtalet, den politiska överenskommelsen mellan
regeringen (S och Mp) och Centern och Liberalerna, ska Lagen om
anställningsskydd, LAS, reformeras senast 2021 genom ett politiskt
beslut, om inte parterna själva gör en överenskommelse.
Den 1 juni 2020 presenterades utredningen ”En moderniserad
arbetsrätt”9 som kritiserades skarpt av samtliga fackförbund.
Förslaget var tänkt att börja gälla 1 januari 2022. Handels drev en
kampanj i sociala medier med rubriken ”kasta utredningen i
papperskorgen”. Efter sommaren meddelade arbetsmarknadsministern att utredningen, just som Handels krävde, läggs i
papperskorgen.

Hela Handels avtalsrörelse
Då förhandlingarna med Svensk Handel startade i början av året enades parterna om att frågor
om trygghet och omställning skulle tas upp i förhandlingarna på centralnivå mellan LO/PTK
och Svenskt Näringsliv. Då pandemin drabbade Sverige i mars beslöts att avtalen skulle
prolongeras i sju månader framåt och förhandlingarna skulle återupptas i oktober 2020. Tidigt
förhandlades det dock fram riktlinjer för att möta den kris som snabbt drabbade handelns
företag. Det handlade om arbetstid, öppettider, beräkningsperiod, schema, nattarbete och
möjligheten att ”låna” ut personal från de verksamheter som hade lite att göra till de som hade
väldigt mycket att göra. Köpbeteendet förändrades över en natt och många bunkrade varor.
Regeringen lagstiftade om korttidspermittering med ekonomiskt stöd från staten så att
företagen skulle kunna ”övervintra” med permitteringar istället för uppsägningar. Förbundets
lokalavdelningar förhandlade fram över 6 000 överenskommelser om korttidspermitteringar.

9

Av regeringens utredare Gudmund Toijer.
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Alla företag klarade sig inte med permitteringar på grund av allt för dålig ekonomi utan
försattes i konkurs. Förbundet återupptog förhandlingarna med Svensk Handel i oktober.

Strejkvarsel mobiliserar Handels medlemmar
När förhandlingarna togs upp igen i oktober stod Handels och Svensk Handel fortfarande
långt ifrån varandra, i synnerhet gällande låglönesatsningen som ingick i LO-samordningen.
Resultatet blev ett varsel och en kampanj för att mobilisera medlemmar och förtroendevalda
över hela landet.
Vårt budskap var att handelsanställda skulle få samma löneökningar som anställda i andra
branscher med störst höjning för de lägst avlönade. Handels medlemmar hade burit upp
handeln under pandemin, och en låglönesatsningen är avgörande för att öka jämställdheten på
arbetsmarknaden och i samhället. Medierna visade stort intresse och Handels fick ett brett
genomslag för sin syn på konflikten. Medlemmar och förtroendevalda mobiliserades genom
social media att engagera sig lokalt.
Frågorna om trygga jobb kom tillbaka på förhandlingsbordet och i slutet av oktober går
förhandlingarna in i en slutspurt. Industrins parter träﬀar sent den 31 oktober en
överenskommelse om ett avtal som innehöll den låglönesatsning som var LO-förbundens
gemensamma målsättning.
När Svensk Handel insåg att avtalet innebar att anställda i handeln skulle få lika mycket som
övriga grupper, motsatte de sig avtalet. Efter flera försök att komma till
en uppgörelse tvingades Handels att varsla om konflikt. Den 4
november varslade förbundet om total arbetsnedläggelse och
blockad på 22 arbetsplatser med c a 5 000 anställda.
Förbundet hade under varseltiden kontakt med de berörda
konfliktarbetsplatserna via Teams. Detta var mycket
uppskattat och kampviljan var stor på arbetsplatserna.
Medlingsinstitutet utsåg två medlare som den 12 november
lämnade en hemställan till uppgörelse som innehöll alla de
komponenter som krävdes för att förbundet skulle kunna säga
ja. Klocka 16.00 den 12 november meddelade båda parter att
man antog hemställan.
Avtalet på 29 månader låg i nivå med andra avtal, (5,4 %) och innehöll en låglönesatsning
med höjda minimilöner samt en förbäJring av pensioner för personer under 25 år.
Därefter har flera avtal inom förbundets områden tecknats med samma innehåll och nivåer. I
slutet av 2020 varslades ytterligare två bolag om konflikt för att teckna kollektivavtal. Innan
konflikterna bröt ut tecknade båda bolagen avtal med förbundet.
med för

Rekrytering och kollek@vavtal inom nya branscher
Under våren kartlade Handels nyetableringar inom branschen. Detta har använts i
avdelningarna för att rekrytera nya medlemmar, bygga basorganisationer och teckna
kollektivavtal. Detta är ett arbetssätt som användes under e-handelsprojektet som innebar att
Handels fick fler medlemmar och kollektivavtal inom e-handelsbranschen.
17

Det handlar om a- sä-a ner foten för det vi tror på
Jonnie Lindblom är ordförande i fackklubben Ikea-Torsvik. En av de arbetsplatser som blev
uJagna i strejkvarsel under avtalsrörelsen 2020. Han beräJar här om sina erfarenheter.
– Man känner sig alltid mer förberedd än vad man är. Vi visste ju inte hur allt skulle bli i
praktiken. Det var mycket jobb, men vi hade full uppbackning av avdelningen och förbundet.
Det krävs att man gör det tillsammans för att det ska bli bra. När arbetsgivaren började
använda pandemin som en bricka i avtalsrörelsen förstod vi vad de var ute efter. Det var ju lätt
för Svensk Handel att säga: ”kolla vilka hjältar som jobbar ute i butikerna mitt under
pandemin”, men när det kom till avtalsrörelsen fick vi höra att vi är ansvarslösa när vi kräver
vår rätt.
Arbetsgivaren började samla in uppgifter om facklig tillhörighet för att förbereda för
strejkbryteri. Det väckte stor ilska berättar Jonnie:
– Det var så klart riktigt allvarligt, men det värsta tyckte jag var att de förnekade vad de höll på
med. Till slut gjorde de en kovändning och erkände att de höll på med det på uppmaning av
Svensk Handel. Det ledde till att många blev förbannade och ville gå med i facket.
Strejkbryteriförsöken slog tillbaka på arbetsgivaren själv.
Jonnie är stolt över avtalet även om man inte nådde hela vägen fram.
– Vi alla som varit involverade kände en
förbannat stor stolthet när avtalet väl var på
plats. För det arbete vi lagt ner, för vårt
förbund och för dem som skötte
förhandlingarna. Sen handlar det inte om att
”vinna” en avtalsrörelse, det handlar om att
sätta ner foten för det vi tror på. Och det
gjorde vi.
Det fackliga arbetet har blivit starkare av
erfarenheten av varslet menar Jonnie som ser
ett ökat förtroende från både nya och gamla
medlemmar.
– De fick se svart på vitt att facket gjorde
stor skillnad. Jag tror nog att arbetsgivaren
kände det också. Vi vek inte en tum och nu
vet de att vi är kraft att räkna med. När det
väl gäller så tar Handels kampen.
Jonnie Lindblom ser ljust på framtiden.
– Vi har många medlemmar och det surfar vi
på. Ju bättre organisering vi har desto bättre
blir också resultatet. Det spelar ingen roll
om det är en Bikbok-butik med tre anställda,
eller om det är vårt centrallager som har 800
anställda. Vi tar kampen varje dag och det är
samma kamp. Det är det som kallas för
solidaritet.

– Vi känner ett ökat förtroende, säger Jonnie
Lindblom som är ordförande i fackklubben IkeaTorsvik som varslade till strejk under
avtalsrörelsen 2020.
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Handels samtliga kollek/vavtal 2020
• AFO Tjänstemän
• Almega: Lagerpersonal och chauﬀörer MIA
• Almega: Fryshus
• Almega: Lagring och distribuAon
• Almega: Bemanning, Samhall
• Detaljhandel
• EIO: Lager, BuAk
• Folksam tjänstemän
• Frisörer
• Glasmästeri-buAk
• KFO: BuAkspersonal, Lager, Tjänstemän,
Stormarknadspersonal, Folkröran, Hyresgäs]öreningen
• Kommunal (omförhandlas 2022 då det tecknades 2019)
• SH (LI) Glassföretag
• LI: BuAkspersonal, Os]öretag, Äggförsäljningsﬁrmor
• SSU
• Lager och E-handelsavtalet
• Skönhetsvårdsavtalet
• Städpersonal
• TGA lager
• VVS BuAk
Handels avtal per arbetsgivarorganisa/on 2020

Antal

Almega tjänsteföretagen……………………………………………………………………… 6
Arbetarrörelsens förhandlingsorganisaMon………………………………………….. 2
Arbetsgivareförbund för ideella organisaMoner……………………………………. 4
Föreningen installatörsföretagen f d EIO och VVS………………………………… 7
Glasbranschföreningen……………………………………………………………………….. 1
Kompetensföretagen……………………………………………………………………….….

58

KooperaMonens förhandlingsorganisaMon…………………………………………… 410
Livsmedelsföretagen (f d Sveriges bageriförbund)……………………………….. 7
Medieföretagen…………………………………………………………………………………..

1

Svensk handel……………………………………………………………………….……………

1295

Sveriges frisörföretagare……………………………………………………………………..

173

Teknikgrossisternas arbetsgivareförening……………………………………………

7

Totalt med avtalspart………………………………………………………………………

1971

Hängavtal…………………………………………………………………………………………..

335

Totalt tecknade avtal 2020……………………………………………………………….

2 306

Totalt antal gil2ga avtal………………………………………………………………………

28 895

(inkl. historiska, nytecknade samt 5 651 hängavtal)
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I samband med
strejkvarslet lanserades
#låglönefajten, e- begrepp
som Handels kan fortsä-a
använda under lång @d för
a- visa a- det ﬁnns
utrymme för
löneökningar.

Det här var Handels krav i
”Låglönefajten”
• Vi kräver samma låglönesatsning som anställda i
industrin. Självklart ska anställda i handeln få
samma löneökningar som anställda i andra
branscher.
• Bättre villkor för de som tjänar minst. Tusentals
handelsanställda jobbar ofrivillig deltid eller har
korta visstidsanställningar som gör det omöjligt att
planera livet och få ekonomin att gå ihop.

• Handels medlemmar har burit upp handeln under
hela pandemin. De anställda har stått mitt i smittan, jobbat extra, fått ändrade scheman eller
blivit korttidspermitterade. Nu kräver vi betalt för den insatsen.
• När VDn får höjd lön ska de anställda också få det. VD-lönerna har ökat kraftigt under flera
år. Har handeln råd med det finns det också pengar till att höja lönerna för de som tjänar
minst.
• Många av de lågavlönade inom handeln är kvinnor med otrygga anställningar. Vi kräver en
låglönesatsning också för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden och i samhället.

Amazon etablerar sig i Sverige

När Amazon under sommaren etablerade sig i Eskilstuna var det viktigt att få ut budskapet om
att kollektivavtal och schyssta villkor gäller i Sverige, även för Amazon. Handels ordförande
Linda Palmetzhofer träﬀade Jimmy Jansson, kommunalråd i Eskilstuna och berättade vad
Handels såg för risker med etableringen.
Etableringen satte igång ett fackligt samarbete över centralorganisationernas gränser.
Tillsammans med andra förbund har vi tydliggjort att om Amazon vill verka i Sverige måste
företaget följa den svenska modellen. Handels, Seko, Transport, Sveriges Ingenjörer och
Unionen skrev t ex en gemensam debattartikel. Amazon diskuterades även i ett projekt som
Handels och Arena Idé drev tillsammans om arbetets innehåll och eﬀekterna det får för de
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anställdas syn på demokratin.
Budskapet kunde inte vara tydligare
– välkommen hit Amazon, men i
Sverige gäller kollektivavtal och
schyssta villkor.

Seminarium på Zoom med andra
förbund om Amazons etablering.

Facklig medvetenhet bland unga ökar
Andelen unga inom handeln är väldigt stor. Fler fackligt aktiva unga är en livsviktig del i
organiseringsarbetet i Handels. Det är också den grupp vi vet är mest otrygg på arbetsmarknaden. Den fackliga medvetenheten bland unga ökar. Andelen medlemmar under 30 år är
idag över en tredjedel (34,7%) av förbundets yrkesaktiva medlemmar. På grund av pandemin
har mycket utåtriktad verksamhet blivit lidande. Den digitala omställningen har varit
avgörande för att säkerställa tillväxten av unga in i organisationen och för att kunna planera.
SkolinformaBon
För att få fler elevmedlemmar har Handels som mål att besöka samtliga program med
handelsinriktning per läsår. Under året har vi digitaliserat skolinformationen för att nå ut till
klasserna. Alla skolor har inte kunnat erbjuda digitala informationstillfällen. Därför sjönk
både antal värvade elevmedlemmar och antal tillfällen för skolinformation.
• Antal informationstillfällen: 2019 – 365, 2020 – 332.
• Antal elevmedlemmar totalt: 2019 – 6 700, 2020 – 5 138.
Regional elevmedlemskampanj
• Vi har pratat med 2 274 elevmedlemmar (66 procent av alla) om att fortsätta sitt medlemskap
i Handels efter avslutad utbildning. (11 procent fler än 2019).
• 1 224 fortsatte sitt medlemskap i Handels (+231 st).
• 1 091 av dem valde att bli betalande medlemmar (54 procent).

Rekrytering
Det nya året blev omtumlande. När pandemin slog till strömmade medlemmar in till Handels
och a-kassan. På bara några veckor ändrades förutsättningarna och organisationen fick snabbt
ställa om digitalt. Istället för direktvärvning genom avdelningarna fick vi bredda
telefonuppsökerier till nya grupper, driva större digitala kampanjer, och satsa på enskilt
anslutna samt på ”Medlem värvar medlem”-kampanjen.
Den här omställningen resulterade i att Handels under året hade den i särklass starkaste
medlemstillväxten bland LOs medlemsförbund, runt 30 000 nya medlemmar. Bara under mars
och april fick vi fler än 10 000 nya medlemmar i förbundet (mot normalt ca 4 000).
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Målet om a- bli 130 000 yrkesak@va medlemmar @ll
kongressen 2021 uppnåddes redan under året. En vik@g målsä-ning
blev därför a- behålla alla dessa nya medlemmar
Det första halvåret 2020 hade vi den största medlemstillströmningen någonsin i Handels
historia. Medlemsservice var inte anpassat för de mängderna. Många avdelningsanställda fick
rycka in för att hantera medlemsinträden. Även många anställda på förbundskontoret la sina
ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att stötta administrativt.
Även november, som normalt sett är en månad med låg eller negativ medlemstillväxt, innebar
ett trendbrott: medlemstillströmningen ökade i samband med avtalsrörelsen. Nya rutiner togs
fram för att snabbt kunna värva medlemmar på varslade arbetsplatser.

Vik@ga åtgärder under året
• Välkommen som medlem-samtal samt information till korttidspermitterade via telefon.
Avdelningarna stärkte nya medlemmar i deras beslut att gå med i facket.
• Handels ”Ringresurs”, förbundets grupp för medlemsvärvning på telefon, ökade sina insatser
och stärkte resultatet med 81 procent.
• Extra satsningar på ”Medlem värvar medlem-kampanjer” via mejl och sms resulterade i 2 226
nya medlemmar.
• Uppföljning av utträdda medlemmar och samverkan med firmaklubbar stärkte
återvärvningen.
• Ungdomsverksamheten fick nytt rekordresultat i den årliga elevringningen och värvade mer
än 1200 medlemmar.
• Webbinträde med möjlighet att signera med bank-ID introducerades.

Organiseringen inom e-handeln
2575

3200

3700

4147

1300
Den mångåriga satsningen på att organisera inom
e-handeln har fortsatt att ge resultat.
Under året fick Handels 447 nya medlemmar inom
e-handelsbranschen.

2016

2017

2018

2019

2020

För att behålla medlemmarna har vi satsat mycket på välkomnandet. I en mejlkedja till nya
medlemmar låg fokus på värdet av medlemskapet, förmåner, vad Handels står för samt hur
medlemmen på olika sätt kan engagera sig.
En engagemangsprocess som riktar sig till befintliga medlemmar för att de bättre ska förstå
värdet av sitt medlemskap har tagits fram och sjösätts under 2021.
Under våren färdigställdes en utredning om utträden för att analysera orsakerna bakom det
höga antalet utträden förbundet har haft sedan 2015. Den blir ett viktigt verktyg för att sätta in
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rätt insatser framöver. Vi har också arbetat med hur utträden hanteras vilket gett resultat: när
professionella utträdessamtal genomförs får vi också behålla fler medlemmar.
Medlemsvärvande digitala insatser
Under början av året fortsatte kampanjen ”Få det bättre på jobbet” på strategiska digitala
arenor, samtidigt som den löpande annonseringen via Google och Facebook utvecklades för att
bli ännu mer pricksäker.
•
•
•
•

Under 2020 värvades runt 20 000 nya medlemmar via digitala inträden på handels.se.
Ca 5 000 ansökte via annonser på Google (kostnad 43 kr/ny medlem).
Knappt 1 500 ansökte via annonser på Facebook (kostnad 136 kr/ny medlem).
Ca 9 000 ansökte direkt via ”Bli-medlem-sidan” på handels.se.

KraJigaste medlemsutvecklingen på 30 år
Totalt antal medlemmar….…….………..159 921 (+5 533)
Yrkesaktiva medlemmar….…….………..131 323 (+7 241)
Värvade medlemmar….…….…………….31 674
Nya betalande medlemmar ….…….……29 559
Utträden….…….………………………….24 026
Medlemsantalet vid årets utgång är det högsta
sedan början på 2007. Själva ökningen under hela
2020 är den kraftigaste på 30 år, och ökningen under
första halvåret är sannolikt den kraftigaste i
förbundets historia. Antalet värvade medlemmar var
också exceptionellt högt, cirka 6 500 fler än förra
året. A-kassan fick drygt 24 000 nya medlemmar.

Facklig rådgivning
har värvat 1250 nya
medlemmar på
rådgivningssamtal
via telefon.
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Trygg medlem

Alla medlemmar ska kunna få kontakt med och hjälp av Handels när de behöver det och det
ska finnas ett bra försäkringsskydd. När pandemin slog till ökade samtalen till Handels
Direkt10 dramatiskt vilket satte stor press på både medlemsservice och facklig rådgivning

Facklig rådgivning och medlemsservice 2020
• Över 178 000 telefonsamtal har hanterats (genomsnittstiden för att komma fram via telefonen
var 4 minuter) och över 27 000 chattar.
• Facklig rådgivning fick dessutom över 4 000 mejl.
• Totalt hanterades över 210 000 kontakter.

Frågorna till facklig
rådgivning handlade mest
om pandemin, strejkvarslet
och avtalsrörelsen. Chatten har ökat
som kontaktväg och antal mejl minskar.
10

Handels Direkt slussar frågor till Medlemsservice och Facklig rådgivning.
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Återkoppling vik@gt
Vi tar fram ”Nöjd medlemsindex” där medlemmar/potentiella medlemmar i en enkät
betygsätter hur de upplevde kontakten med medlemsservice och facklig rådgivning. Resultatet
2020 bygger på 9 956 enkäter (svarsfrekvens 14 procent). Målet om att mejl ska besvaras in 12
arbetstimmar har uppnåtts. (2019 och 2018 återger endast resultatet för facklig rådgivning)

Andel nöjd med
2020
KöMd…………………….….……………. 78%
Rådgivarens engagemang…. 92%
Rådgivarens kunskap….….……. 92%
Ärende blev löst….……………….. 90%
Samtalet i sin helhet….…….….. 91%
Hur enkelt ärendet löstes.…… 87%

2019
82%

2018
88%

92%

92%

92%
89%
91%
88%

91%
89%
91%
86%

Mål
80%

90%

Försäkringsverksamhet
Under året har vi fokuserat på att stödja avdelningarna i arbetet med försäkringsinformation.
Avdelningarna har inte kunnat besöka arbetsplatser för att genomföra försäkringssamtal.
Istället har digitala aktiviteter erbjudits medlemmarna där de fått information om
avtalsförsäkringar och medlemsförsäkringar.

Avtalsförsäkringar
Under våren har det förhandlats om nya villkor i avtalsförsäkringarna, en förutsättning för
uppgörelsen var att samtliga LO-förbund var överens. Överenskommelsen träﬀades i april och
innehåller bland annat förbättrade villkor för pension, försäkringar och omställningsstöd.
Under hösten reglerades de villkoren till Handels egna kollektivavtal i samband med
förhandlingarna.

Medlemsförsäkringar
2019
Försäkring
Medlemsolycksfall
Barn-gruppliv
Gruppliv f d frisörer
Sjuk- och efterlevandeförsäkring
60+försäkringar

2020

Skador

Ersättning

Skador

Ersättning

5 432

29 691 952 kr

5 003

29 036 370 kr

26

945 000 kr

23

700 000 kr

6

17 500 kr

4

8 000 kr

2 303

63 109 843 kr

2 154

56 102 983 kr

97

702 529 kr

102

757 627 kr

Hemförsäkring

73 204 608 kr

68 945 356 kr

Medlemsbarn

2 063 908 kr

2 385 600 kr

Förbundet har tillsammans med Folksam diskuterat ett erbjudande om juristförsäkring till våra
medlemmar. Förslag kommer under 2021.
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Rä-sskydds-ärenden
Nyanmälda

Avslutade

Utverkad ersä-ning (tKr)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

152

96

88

139

119

111

7 556

9 980

6 523

Fick rä- @ll sjukpenning
Handels ombudsmän löser oftast tvister genom förhandling men i vissa fall behövs mer juridisk
hjälp. LO-TCO Rättsskydd driver ärenden i arbets- och försäkringsrätt. Under året har antalet
ärenden minskat liksom utbetalade ersättningar. Om vi gör noggranna förberedelser samt löser
tvister utan central förhandling behövs mindre juridisk rättshjälp. Juristhjälp är dock särskilt
viktigt i principiellt viktiga ärenden. Under året har LO-TCO Rättsskydd exempelvis drivit ett
framgångsrikt ärende i försäkringsrätt där två medlemmar fick en ersättning på totalt 1 073 071
kr för tidigare nekad rätt till sjukpenning, livränta samt kompletterande ersättning från AFA.

Rä- a- klaga
Om en medlem anser att deras ärende inte har hanterats rätt måste förbundet utreda detta och
se om medlemmen har lidit någon ekonomisk skada. En ersättning kan utbetalas efter beslut i
verkställande utskottet. Medlemmen kan överklaga beslutet till förbundsstyrelsen.
Klagoärenden 2020

2020
Antal ärenden
25 st
Antal medlemmar som fått ersättning 9 st
Ersättning totalt
220 905 kr

2019
21 st
19 st
20 000 kr
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Bästa jobbet
Pandemin satte arbetsmiljön i fokus.
Anställda inom handeln hamnade plötsligt i
en situation som kunde innebära livsfara,
med få möjligheter att skydda sig. Inte
sällan vägrades de skyddsutrustning som
visir eller munskydd av sina arbetsgivare.
Ovissheten och otryggheten spred sig. Att
känna sig otrygg på sitt jobb är helt
oacceptabelt. Att Handels medlemmar är
centrala för att vårt samhälle ska fungera
har plötsligt blivit väldigt tydligt. Men det
innebär inte att de av den anledningen inte
ska ha rätt till en trygg och säker
arbetsmiljö, även under en pandemi.
Handel tog fram en rapport om butiksanställdas arbetsmiljö under coronakrisen.
Den visade på bristfälliga åtgärder mot
smittspridning och risker för de anställda.

Exempel på verksamhet för trygghet och säkerhet
• Krav på riskbedömning
Sedan pandemin drabbade Sverige har ett intensivt arbete pågått för att få arbetsgivare att
riskbedöma sina arbetsplatser för att minska smittspridningen. Kravlistor på åtgärder och
mallar har tagits fram, i synnerhet för de arbetsplatser dit allmänheten har tillträde.
• Risk för hot och våld
Under 2020 kom en rapport från Handelsrådet om säkerheten för dem som jobbar med post
och paket i butik. Riskerna för hot och våld är ett ständigt aktuellt arbetsmiljöproblem inom
handeln. Svensk handel och Handelsanställdas förbund prioriterar säkerhetsfrågorna för att
anställda ska känna sig trygga och säkra på sina arbetsplatser.
• Rapport om rån i bu@k
BRÅ gav ut en rapport om rån i butik där de konstaterar en ökning med 13 procent under
2020. Handels har arbetat för en säker handel med kontanter samt för att kortanvändningen
och betalningar med mobilen ska öka. Användandet av skjutvapen i samband med rån av
butiker förekommer fortfarande, men en liten minskning kan skönjas.
• Sexuella trakasserier
Arbetet med Me too-nätverk och att motverka sexuella trakasserier i branschen har gått in i
en ny fas. Arbetet ska ske i samverkan och vara långsiktigt. Frågorna tas upp i fackliga
studier, och i arbetsmiljöarbetet. Då det gäller sexuella trakasserier från tredje man planeras
en arbetsmiljökonferens i de större avtalsområdena för att tydliggöra problemet och
presentera de verktyg branschen har för att komma till rätta med trakasserierna.
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• Arbetsmarknadspoli@ska insatser
Handels arbetsmarknadspolitiska arbetsgrupp har tagit fram riktlinjer för samråd och
yttranden kring arbetsmarknadspolitiska insatser. Pandemin har visat hur viktigt det är att
bedriva ett samordnat och strategiskt arbete. Samtliga avdelningar har nu arbetsmarknadspolitiska kontaktpersoner. En digital konferens för avdelningarna har genomförts för att
diskuterat strategier.

Studieverksamheten
När pandemin kom ställdes alla fysiska kurser och konferenser in. Istället byggde vi snabbt upp
en digital plattform för studier och andra träﬀar. Högsta prioritet har varit att genomföra
Medlem i facket digitalt för att nå så många nya medlemmar som möjligt. Kurser är en av våra
viktigaste åtgärder för att behålla nya medlemmar. Det har varit ett hårt söktryck på
medlemskurserna och genom centrala handledarlag och möjlighet att anmäla sig via handels.se
har vi nått nya medlemsgrupper. Alla Handels kurser finns nu tillgängliga som digitala
distanskurser.
Några nedslag från året
•
•
•
•

Utökat samarbete med externa partner som ABF och arbetarrörelsens folkhögskolor.
Utbildning för handledare i digital pedagogik och i Teams.
En facklig introduktionskurs i form av e-learning.
Digitala handledarutbildningar för kurserna Vald på jobbet, Förhandling, Kollektivavtalet
samt Diskriminering och arbetsmiljö.
• Digitaliserade administrativa rutiner för att göra det lättare att anmäla sig till kurser.
• Utbildningspaket till förtroendevalda med filmer och kompendier om MBL,
bemanningsplanering och facklig tid.

Deltagare i
fackliga studier
Medlemsutbildning: 895 st
Stege 1-6: 1 213 st
LOs centrala kurser: 92 st
Handledarutbildning: 82 st

Kompetensutveckling och lärande på jobbet
Handels medlemmar har en stor bredd av yrken som alla utvecklas och det blir allt viktigare
med kompetensutveckling och lärande under yrkeslivet. Detta har blivit extra tydligt under
coronapandemin. Därför har vi under året fokuserat på rätten till kompetensförsörjning,
kvalitativa yrkesutbildningar och förbättrande möjligheter till systematisk
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kompetensutveckling. Det är en del i att höja yrkesstatusen och lyfta fram de viktiga
kompetenser medlemmarna har. Anställda har rätt till kontinuerlig kompetensutveckling från
arbetsgivaren men de fackliga utmaningarna är stora.
Handels vill att arbetsgivare ska kombinera korttidspermittering med kompetensutvecklande
insatser. Vi har också i samarbete med ABF skapat en möjlighet till en kostnadsfri
arbetsmarknadsnära utbildning.
Under året har vi träﬀat myndigheter, omställningsorganisationer, aktörer inom utbildning och
kompetensförsörjning för att påverka för fler utbildningsinsatser. Skolverket ska uppdatera det
handelsinriktade yrkesprogrammet på gymnasiet och Handels och Handelsrådet driver på för
att förbättra utbildningen med större fokus på försäljning och service samtidigt som digital
handel lyfts in som en del av utbildningen.

Fler exempel
•
•
•
•
•
•
•

Ny kurs i hållbar handel.
”Handelspaket” på yrkesprogram.
Handelsinriktning på ekonomiprogrammet.
Förbättrat utbildningsutbud hos omställningsorganisationerna TSL och CIKO.
Fler yrkesinriktade kommunala vuxenutbildningar mot handeln.
Nytt utbildningsavtal i frisörbranschen för att underlätta för fler att bli behöriga frisörer.
Handelsrådet har kartlagt och lyft fram kompetenser, genomfört yrkestävlingar och på olika
vis stöttat skolor som utbildar mot handeln.

KompetenslyJ för handeln
Handelsrådet (där Handels ingår) har
arbetat med det gemensamma projektet
”Kompetenslyft för handeln”. Anställda på
mindre handelsföretag har fått kostnadsfri
kompetensutveckling i digitalisering på
distans. Kurser har också erbjudits till
korttidspermitterade, till lärare på
yrkesinriktade utbildningar samt till
anställda på större handelsföretag.
Förhoppningen är att utbildningarna kan
leva vidare, bland annat som
kompetensutveckling.

Handelskraft!

29

S@pendier 2020
Förbundsstyrelsen fattar årligen beslut om ett antal medlemsstipendier.
Semesters@pendiet:
Totalt 200 000 kronor (20 stipendiater). Stipendiet täcker logi i en fyrabäddsstuga på
semesteranläggningen Säfsen och resa tur och retur. Vid bedömningen av ansökningarna tas
särskilt hänsyn till arbetslöshet, sociala och medicinska skäl.
Interna@onella s@pendiet:
För minst en veckas fackliga studier utomlands som bedrivs efter
program. På grund av pandemin beviljades inga stipendier under
2020, eftersom alla studier utomlands ställdes in.
Kulturs@pendiet:
Totalt upp till 60 000 kronor delas ut till projekt som kan vara till
nytta för en bredare krets av Handels medlemmar.
Förbundsstyrelsen ändrade kriterierna något inför 2020 års
stipendier och öppnade upp för fler ansökningar. 2020 års
stipendiater var:

2020 utsågs inte
”Handelns bästa
arbetsplats”,
utmärkelsen skjuts
upp @ll 2021.

• Jessica Sahlström, avdelning 2, Kofi Gyan, avdelning 24 samt Amirah Abumterak, avdelning
26, för deltagande i konstprojektet ”Vi som arbetar med våra kroppar”, 5 000 kr var.
• Carola Husberg, avdelning 33, för sitt bidrag till Runös vintersalong, 7 000 kr.
• Marina Lundsten, avdelning 29, för sitt arbete med att utveckla sitt musikaliska uttryck och
tillgängliggöra det för andra, 10 000 kr.
• Katarina Frifarare, avdelning 20, för sitt konstprojekt ”Bona oﬀentligt-flagga hem”, 20 000 kr.
Foto: Katarina Frifarare
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Påverkan under pandemin
Påverkansarbetet har som allt annat präglats av covid-19. Allt fick planeras om när pandemin
slog till med full kraft mot vår bransch och våra medlemmar.
Handels krävde tillsammans med de andra LO-förbunden en förstärkning av a-kassan,
satsningar på utbildning och kompetensutveckling samt möjlighet till korttidspermittering
ända upp till heltid. Flera av dessa krav blev verklighet. Allt handlade om trygga jobb: otrygga
anställningar är negativt inte bara för enskilda individer utan också för arbetsmarknaden i
stort.
Pandemin krävde snabb omställning av all kommunikation som nu fick fokusera inte bara på
värvning och avtalsrörelse utan också på frågor från medlemmar om hur covid-19 påverkar
dem. Handels.se var en viktig kanal med t ex frågor och svar-sidor, men även digitala
nyhetsbrev och sociala medier.

Pandemin tydliggjorde
hur olika yrkesgrupper
inom handeln var vitala
för a- hålla igång
samhället, för a- fylla på
hyllor på både lager och i
bu@ker när befolkningen
hamstrade toapapper
och pasta.

Stort genomslag för pandemirapport
I november publicerade Handels en rapport om covid-19 och
arbetsmiljö för anställda i handeln, där 900 skyddsombud svarat.
Undersökningen fick mycket stort genomslag. Handels
ordförande Linda Palmetzhofer diskuterade tillsammans med
Svensk Handels VD Karin Johansson situationen i TV4 och
intervjuades i en nyhetssändning. En debattartikel i Aftonbladet
fick stor spridning. Den användes även av avdelningarna som fick
spridning av artikeln i lokal media.

En miljon ﬂer
unika sidvisningar
på handels.se
2020: 6 223 839
2019: 5 201 764
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Handels ordförande Linda
Palmetzhofer diskuterar trängsel i
handeln i Efter fem, TV4.

Avtalsrörelsen
Handels nämndes vid ca 1 200 tillfällen i pressen under varselperioden. Medlemmar och
förtroendevalda mobiliserades i sociala medier och engagerade sig lokalt. Förbundet och
avdelningarna skrev debattartiklar och i sociala medier nådde vi fler personer än någonsin
tidigare. Handels fick ett brett genomslag för sin syn på konflikten.
Amazons etablering
Under året fick Handels stort genomslag i frågan om Amazons etablering i Sverige och det
fackliga perspektivet. Journalister har vänt sig till Handels för att få information och
förbundsledningen medverkade i bl a DN, Arbetet, Ekot, Tv4 och Studio Ett. Även
internationell media har varit intresserade, Handels har bland annat uttalat sig i Wired och
hjälpt Financial Times med underlag om Amazon. Tidigare har rapporteringen om Amazon
tidigare varit mer okritisk och det fackliga perspektivet har sällan lyfts. Nu ses Handels som
den självklara experten i frågan.
E- digitalt första maj

Arbetarnas högtidsdag firades helt digitalt under parollen Trygga jobb för alla. Maja Ullberg,
(t v) från Gävle, talade på Handels Facebooksida följt av dåvarande ordförande Susanna
Gideonsson (t h).
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Lokalt påverkansarbete
I början av året sjösattes den nya policyn för lokalt påverkansarbete. Avdelningar har fått stöd i
att utveckla sitt påverkansarbete och mediaarbete genom bl a digitala träﬀar.
Exempel
• LAS-utredningen: ”släng LAS utredningen i papperskorgen”. Flera avdelningar jobbade
kreativt för att nå ut till lokala politiker om de konsekvenser förslaget skulle leda till för våra
medlemmar.
• Digital konferens för lokalt påverkansarbete då bla en medlem ur vårt systerfackförbund på
Nya Zeeland deltog.
Löne- och arbets@dsprojekt
Under året har Handels projekt kring löner och arbetstider fortsatt att arbeta för att samla hela
förbundet i en gemensam strategi. Bland annat har en analys genomförts av den lokala
lönebildningen. Det förbundsgemensamma arbetet kring arbetsmarknadspolitiken har stärkts
och i en digital konferens har förbundskontoret och avdelningarna samordnat arbetet.

Handels i media
Handels har varit i mediernas centrum under 2020. Inte
minst då pandemin har haft en enorm påverkan på handeln
och på våra medlemmar. Även Amazons etablering i Sverige
uppmärksammades liksom LAS-frågan.
Handels lyckades fånga dessa bollar och har drivit press och
opinion framåt i våra frågor. Det ledde till en framgångsrik
opinionsbildning. Vi annonserade även i kvällspressen med
ett budskapet riktat mot arbetsgivare och kunder, där vi
uppmanade att ta ansvar för arbetsmiljön och att hålla
avstånd med omtanke om de anställda.

2020 nämndes
Handels i 5 777 ar@klar
(2019: 2 161 ar@klar),
varav 1 200 handlade
om varslet.

Handels rapport om arbetsmiljö kopplats till Covid-19 för anställda i handeln, där ca 900
skyddsombud svarat fick ett stort genomslag och spridning, bl a i Ekot och TV4.

Handels anseende och mediebild
• Anseendeindex11 ökade från 25 till 29 (genomsnitt 28), den högsta siﬀran som
•
•
•

11

uppmätts för Handels.
Den del av anseendet som kan kopplas till förtroendet ökar.
Anseendet är fortsatt stark i unga målgrupper i storstadsregioner.
Vänner och kollegor och media är viktigaste kontaktytor.

Undersökning av Kantar/Sifo som rankar svenska organisationer utifrån allmänhetens anseende.
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Handels rapporter 2020
• Myter och sanningar om ob (2020:1). Om ob-ersättningen och
vikten av att få kompensation för arbete på kväller och helger.
Rapporten stärkte opinionsbildningen för bättre ob inför
avtalsförhandlingarna.
• Handelsanställdas syn på miljö- och klimatfrågor (2020:2).
Om medlemmarnas engagemang i klimatfrågorna och önskan
att branschen ska ta sitt ansvar.
• Handels miljö- och klimatpolitiska program (2029:3). Om vad
vi behöver göra för att i grunden ställa om konsumtionen och
handelsbranschen där 48 åtgärdsförslag presenteras. Läs mer
på sid 49.
• En studie över handelsanställdas löner, arbetstider och
pensioner (2020:4). Om hur kombination av låga löner och
korta arbetstider resulterade i låga inkomster och lägre
pensioner. I rapporten lyfts värdediskrimineringen på
arbetsmarknaden. Över hälften av Handels kvinnliga
pensionerade medlemmar har pensioner som ligger under
gränsen för fattigdom.
• Makten över arbetstiden och bemanningen (2020:5). Om stora
brister i handelns bemanningsplanering. Den allmänna
visstiden i kombination med brister i planeringen leder till
slimmad bemanning och otrygga anställningar.
• Lön för mödan. En utvärdering av förbundets projekt för
lokala lönesystem inom ramen för Löne- och
arbetstidsprojektet. Baserat på 25 arbetsplatsstudier
utvärderades förbundets satsning på att utveckla lokala
lönesystem. Den visade på vissa framgångar och
konstaterade att förbundet behöver ha ett långsiktigt fokus
på lokal lönebildning.

Faktarapporter
• Hur påverkas lönen av nya arbetsuppgifter och
kompetensutveckling.
• Löner, arbetstider och ojämställdhet i handeln.
• Butiksanställdas arbetsmiljö under coronakrisen.
• Handelns utveckling under andra kvartalet 2020.
• Skyddsombudsundersökning om covid-19 hösten 2020.
Inom ramen för projektet Arbetets mening (tillsammans med Arena Idé), publicerades
rapporten ”Hur har du det på jobbet?” samt boken ”Arbetets mening – vad vi gör på jobbet
och vad jobbet gör med oss” (av David Eklind Kloo). Den tar upp vikten av att känna att man
gör något vettigt i sin arbetsvardag. Detta uppmärksammades stort i media och det
arrangerades även tre webbsända seminarier.
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Opinions- och medlemsundersökningar12
•
•
•
•

Medlemmarnas syn på miljö- och klimatfrågor
Medlemmarnas syn på arbetstider och öppettider.
Om medlemmars nöjdhet med Handels.
Sju interna enkätundersökningar, bla Skyddsombudsundersökningen 2020.

Remissvar 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten (Fi2019/03480/S2).
Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48).
Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37).
Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (Underremiss LO).
Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete. (Fi2020/04215).
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av
covid-19 (HSLF-FS 2020:12) och tre anslutande ändringsföreskrifter (04501-2020).
Åtgärder med avseende på kemikalier i e-handelns sålda varor (Remiss under pågående
utredning).
Yttrande till Socialdepartementet om covid-19-lag. Handels tillstyrkte lagen och välkomnade
möjligheten till att begränsa antalet kunder men påpekade att vid eventuella stängningar
skulle de anställda kompenseras.

Forskningssamverkan
Handels ger stöd till forskning om handeln och arbetsliv genom Handelsrådets
forskningsutskott. 2020 fick sju nya projekt forskningsmedel. Exempelvis:
• Automatisering av lager, Lunds Universitet
• Näthandel och nedläggning av fysiska butiker, KTH.
Handels ger även stöd i referensgrupper till forskningsprojekt. Exempelvis:
• Samband mellan osäkra anställningar och sjuklighet på arbetsplatser inom handeln,
Stockholms Universitet.
• Handelsanställdas vardags- och arbetsliv, Linköpings Universitet.

12

I samarbete med Novus Opinion
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Nedslag från opinionsarbetet under året
Handels har:
• Mött ministrar om socialförsäkringssystemet, pensionssystemet, LAS och a-kassan.
• Inlett ett samarbete med politiska sekreterarna för socialdemokraterna i riksdagen för att
enklare kunna påverka lagstiftningsprocessen och de politiska förslagen.
• Påverkat partiföreträdare och ministrar kring arbetskraftsinvandring för att att motverka det
utbredda utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare. Vissa politiker har använt sig av våra
argument och verkar ha fått en ny förståelse för frågan.
• Krävt förbättring av socialförsäkringssystemet så att långtidssjuka och äldre inte hamnar i
fattigdom. Vi har krävt åtgärder utöver vad utredningen om socialförsäkringen, som
presenterades i början av året, föreslår.
• Ställt krav om en bättre arbetslöshetsförsäkring, inte bara under pandemin i samtal med
politiska beslutsfattare. Vi har även medverkan i LOs remiss på förslag om ändrade
a-kasseregler.
• Krävt pandemiåtgärder för att skydda våra medlemmar, en förbättrad arbetslöshetsförsäkring och schyssta regler för korttidspermittering.

Vår utgångspunkt för påverkan
Handels följer upphovsrättslagen, marknadsföringslagen, yttrandefrihetsgrundlagen,
tryckfrihetsförordningen, personuppgiftslagen och lagen om ansvar för elektroniska
anslagstavlor. Utgångspunkten för påverkansarbetet är de prioriterade frågor som kongressen
beslutat. Vi tar fram strategier och planer för kommunikation, opinionsbildning och
marknadsföring i förbundsgemensamma frågor som exempelvis avtalsrörelse,
medlemsrekrytering och påverkansarbete. Vi har rätt att avbryta samarbeten med externa
leverantörer som inte förmår följa våra policyer och regler. Handels avstår från
stödannonsering om den inte ingår i ett större strategiskt sammanhang.

POLICYER OCH RIKTLINJER
• Mediepolicy
• Redak@onell policy och annonspolicy för Handelsny• Handels Direkt marknadsföring
• Kommunika@onspolicy
• Krisledning sociala medier
• Varumärkesplanorm & visuell iden@tet
• Påverkansprocess
• Samhällspoli@sk handlingsplan
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Vi vill leva som vi lär
Målen för vårt personalarbete under året har varit att trygga kompetensförsörjningen, skapa en
god arbetsmiljö och utveckla ett starkt ledarskap. Vi vet att det krävs en eﬀektiv organisation
och engagerade medarbetare för att Handels ska kunna nå sina mål och skapa värde för sina
medlemmar. Vi måste göra allt vi kan för att leva som vi lär. Vi vill attrahera, rekrytera,
utveckla och behålla medarbetare och stärka bilden av Handels som en attraktiv arbetsgivare.
Det gör vi genom att:
• Säkerställa att Handels har medarbetare med den kompetens som behövs för att driva
verksamheten. Samtliga medarbetares utveckling följs därför upp i årliga utvecklingssamtal
och utvecklingsplaner.
• Sträva efter en god arbetsmiljö och jämlika arbetsförhållanden.
• Förbättra verksamhetsplaneringen.
• Ge chefer stöd och utbildning.

Medarbetarundersökning
Var tredje år genomför vi medarbetarundersökningar i samarbete med Kantar/Sifo. Vi gör även
mindre undersökningar där vi fokuserar på de problemområden som framkommit i de större
undersökningarna. 2020 genomfördes en mindre undersökning där vi fokuserade på
diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier (samma som 2019).
Svarsfrekvensen var 80 procent (+ 7 procent). Inom samtliga områden har resultatet förbättrats
från föregående år, eller varit lika bra (undantaget diskrimineringsgrunden religion).
Anmälningsgraden är 19%. Vi vidtar åtgärder där samtliga chefer ska redovisa resultatet för
medarbetarna och påminna om befintliga anmälningskanaler. 2021 kommer en särskild ny
anmälningskanal för visselblåsning.
• 81 procent känner sig delaktiga i beslut (+-0).
• 92 procent trivs med sina arbetsuppgifter
(+3%).
• 87 procent mår generellt bra i sin
arbetssituation (+7%).

POLICYER OCH RIKTLINJER
• Arbetsmiljöpolicy
• Barn@llsyn för förtroendevalda

Handels medarbetare:
Delar förbundets och
arbetarrörelsens värderingar,
har eller erbjuds räJ kompetens,
främjar samarbete, tror på allas
lika värde och behandlar
alla med respekt,
trivs på jobbet.

• E@ska regler
• LAS
• Studiepolicy
• Ungdomspolicy
• Varak@gt anställd och förtroendevald
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Arbetad @d och frånvarodagar13
Närvarostatistik per anställd inom respektive avtalsområde
Totalt
2019

HOF

2020

2019

AFO

2020

2019

2020

Arbetad Md

189,2 193,5

182,3 195,1

199,9

191

Föräldraledighet

5,7

6,4

6,3

5,9

4,3

7,3

Semester

19,1

18,5

21,6

18,7

20,2

18,2

Sjukfrånvaro

16,3

14,9

12,4

12,3

23,3

19

Studieledighet

0

0

0

0

0

0

Kompledighet

2,9

3,3

3,7

4,7

1,3

1

Tjänstledighet

7

9,3

5,3

11,1

10

6,2

VAB

0,9

0,3

0,6

0,2

1,6

0,4

Genomsni-lig
grundlön
Män 40 638
(39 934)
Kvinnor 39 205
(38 856)

Antal anställda
Totalt anställda

258

Nyanställda

37

Avslutade
anställningar

30

Personalsammansä6ning
84

98

Genomsni6lig anställnings8d
10,1

83
5

5,4

AFO

AFO

8,8

28
AFO

AFO

HOF

HOF

Antal män (grå stapel), kvinnor (grön
stapel) per avtalsområde.

HOF

HOF

Genomsnitt år män (grå stapel), kvinnor
(grön stapel) per avtalsområde

Facklig organisering
Handels personal omfattas av antingen AFO/tjänstemannaavtalet eller av HOF kollektivavtal
(Handels ombudsmannaförening). Förhandlingar som rör personalärenden, förmåner,
arbetsmiljö m.m. sker mellan Handels och de fackliga företrädarna löpande under året. En
gång per månad (uppehåll under sommaren) har personalkommittén möte där merparten av
alla MBL-förhandlingar sker. I personalkommittén sitter det 2 representanter från varje
fackklubb. De fackliga företrädarna har varsin plats i förbundsstyrelsen.
13

Personalstatistiken är hämtad ur systemet HR plus.
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Arbetsmiljö
Vi genomför åtgärder för att främja en god hälsa och förebygga stress inom organisationen.
Under 2020 har alla anställda fått tillgång till digitala yoga- och corepass. Många medarbetare
har stillasittande arbete och då många har arbetat hemifrån stora delar av året pga pandemin
har det varit svårare att hitta motionstillfällen.
Med anledning av det omfattande hemarbetet har cheferna genomfört digitala skyddsronder
för att säkerställa en god arbetsmiljö på hemarbetsplatsen. Vi har också genomfört en
undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med tillhörande uppföljning. På
grund av hemarbetet och för att uppmuntra anställda att röra på sig mer, beslöt VU att även
öka friskvårdsbidraget från 3 200 kronor per år till upp till 5 000 kronor per år (f m 2021)
Vi har:
• Friskvårdsbidrag.
• Hälsoundersökningar vart tredje år för att att medarbetare ska få råd och rekommendationer
om livsstil och hälsa, men också ta för att ta fram ett underlag för Handels hälsoarbete.
• Företagshälsovårdstjänster, psykosociala och fysiska frågor.
• Säkerhet. Handels medarbetare har skyddsombud och det finns en process för rapportering av
tillbud och arbetsolyckor.

Tillbud och olycksfall
Under 2020 har två lindriga olycksfall anmälts och 29 tillbud. Det har exempelvis handlat om
hotfulla situationer (8 st) i kontakt med medlemmar och arbetsgivare. De har hanterats utifrån
de nya rutiner för hantering av hotfulla situationer vi fick 2019. 9 obehagliga situationer
anmäldes som exempelvis risk att utsättas för smitta, stress och sexuella trakasserier. Tillbuden
har hanterats utifrån rutiner eller av ansvarig chef som en del av arbetsmiljöarbetet.

Alla som representerar Handels, både anställda och förtroendevalda,
ska följa förbundets eBska regler. Nyanställda får ta del av dem vid
en introdukBon. Kraven på Handels företrädare är många
gånger högre än de som lagar och formella regler ställer.

POLICYER OCH RIKTLINJER
• Arbetsmiljöpolicy
• Rökavvänjningspolicy
• Skadligt bruk och missbruk
• Hot, våld och säkerhet – riktlinjer och stöd
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Kompetensutveckling
Alla anställda ska ha rätt till en kompetensutveckling som får individer att växa och
arbetsplatser att utvecklas. Det är en självklar del i arbetsgivaransvaret. Medarbetare i Handels
får introduktionsutbildningar, regelbunden utvärdering och uppföljning av sin arbetsprestation
genom utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner.
Utvecklingssamtal
För en fortsatt god kompetensförsörjning har processen för utvecklingssamtalen reviderats. Den
nya processen skapar en mer öppen dialog och har mer fokus på den anställde. Under samtalet
har chefen bl a som uppgift att kartlägga behovet av kompetensutveckling hos de anställda.
Utvecklingssamtalet möjliggör för medarbetaren att belysa frågor som hen vill lyfta.

Utbildningar
Under året har en stor del av utbildningarna skett digitalt mot
bakgrund av det rådande läget kring covid-19. Cheferna har fått
kompetensförsörjning för att hantera situationen. Med
anledning av den snabba förändringen av verksamheten har även
utbildningsbehovet i organisationen förändrats. Avtal och
förhandling har under året haft löpande utbildningar via teams
om bland annat hyvling, a-kasseregler, konkurs och
rekonstruktion.

Antal
utbildningsdagar
män/kvinnor
HOF: 3,9 / 4,1
AFO: 0,7 / 1,1

Exempel:
•
•
•
•

Ledarskapsprogram i det coachande ledarskapet och typteori.
Att leda på distans, hantera den ökade risken för skadligt bruk och coachande samtal.
Utbildning i service och bemötande.
Ombudsmannautbildningar.

Arbetsanpassning och rehabilitering
Efter förra avtalsrörelsen för Lager & E-handel kom parterna fram till att det var många
sjukskrivningar i branschen och att kunskapen om hur man skulle arbeta med detta var liten.
Prevent tog fram en utbildning i Arbetsanpassning och Rehabilitering för både chefer och
skyddsombud. Detta ska i längden leda till att förhindra och lindra för anställda att bli
långtidssjuka. Utbildningen drevs i form av ett webbinarium på grund av pandemin.
Regional skyddsombud-konferens
16 avdelningar deltog digitalt och diskuterade hur skyddsombudsbesöken ska genomföras när
man inte kan besöka arbetsplatser fysiskt i samma utsträckning som tidigare samt hur man kan
nå de måltal Handels satt upp.
POLICYER OCH RIKTLINJER
• Studiepolicy
• Kollek@vavtalet: skrivningar om kompetensutveckling
• Utbildningstrappa för chefer och lokala ombudsmän
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Stränga krav i upphandlingar
Handels vill inte på något sätt riskera att verksamheten kränker mänskliga rättigheter. Därför
tecknar vi inte avtal med, upphandlar14 eller samverkar med företag där det finns risk att deras
verksamheten kränker rättigheterna i ILOs åtta kärnkonventioner. Våra profilprodukter är ISOcertifierade i miljö, kvalitet och arbetsmiljö är fairtrade- och miljömärkta.
De företag vi upphandlar ska:
•
•
•
•
•
•

Ha verifierbara kollektivavtal (gäller ej egenföretagare utan anställda).
Ha registrerings- och F-skattebevis.
Betala skatter och sociala avgifter korrekt.
Ha löner och anställningsvillkor som gäller för arbete i branschen på aktuell ort.
Följa villkoren i Handels övriga riktlinjer som t ex miljöpolicy och etiska regler.
Följa codes of conducts, som omfattar ILOs kärnkonventioner.

POLICYER OCH RIKTLINJER
• Upphandlingspolicy

Utvecklade system för kundintegritet
Under året har Handels förvaltat sitt GDPR-arbete och
fortsatt att se över system och rutiner:
• Introduktion för alla nyanställda.
• Gallring och arkivering.
• Konsekvensbedömningar och utredningar.
• Rådgivning till anställda och förtroendevalda.

PersonuppgiJsincidenter
• 25 incidenter har inrapporterats.
• 1 anmäldes till Datainspektionen och avslutades utan
åtgärd.
15 incidenter berodde på den mänskliga faktorn och fel
vid kommunikation (felskickade eller okrypterade mejl
och exponerade mejladresser vid massutskick). Övriga
är stölder, angrepp utifrån (exempelvis phishing) eller
systemfel som nu har åtgärdats.
Vi gör inköp inom it, personal (t ex. företagshälsovård), resor, kontors- tryck- och profilmaterial samt mätningar
och undersökningar.
14
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Vi rustar för säkrare IT-system
Under året har arbete med att digitalisera förbundet och avdelningarna fortsatt, dels genom ett
nytt budgetverktyg, dels genom möjlighet till att digitalt signera dokument.
Handels projekt att introducera en digital uppdragsredovisning för avdelningarna fick läggas
ner då tester visade problem med programmet. Vi ska nu istället sammanfoga medlemsregistret
och ärendesystemet med ekonomi- och lönesystemet för att eﬀektivisera arbetet.
På grund av pandemin har arbetet med att rusta förbundet att arbeta digitalt utanför kontoret
prioriterats och en utbildningsportal har installerats. Under året har vi analyserat var förbundet
befinner sig säkerhetsmässigt avseende teknik och processer för att öka vår säkerhetsmognad.

POLICYER OCH RIKTLINJER
• PersonuppgiJspolicy
• Informa@onssäkerhetspolicy
• Klagomål och skadestånd
• Telefonpolicy
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Nolltolerans mot
diskriminering

Alla medarbetare
ska ha lika räFgheter
och möjligheter på
arbetsplatsen i fråga om
arbetsförhållanden,
anställningsvillkor och
utveckling.

2020 var sista året i Handels jämlikhetsplan för
kongressperioden. Arbetet med att ta fram en ny
jämlikhetsplan för 2021 har påbörjats och en enkät till
de anställda har bearbetas i en grupp med både
arbetsgivare och fackliga representanter.
Jämlikhetsplanen ska bygga på aktiva åtgärder utifrån
diskrimineringslagen15. Vår årliga lönekartläggning för
att se om det finns oskäliga löneskillnader mellan
könen har skjutits
upp till 2021 då flera förhandlingar om nya kollektivavtal, där lönerevidering ingår, har
förskjutits.

Handels har en feministisk och anti-rasistisk grundsyn, det är en fråga om mänskliga
rättigheter. Alla medlemmar ska ha möjlighet att bli förtroendevalda på jämlika villkor och ta
del av facklig verksamhet. Vi arbetar strategiskt för att rasistiska rörelser inte ska vinna stöd
bland förbundets medlemmar. Det fackliga löftet undergrävs så snart någon grupp ställs
utanför. På Handels kontor förebyggs trakasserier, kränkande särbehandling, diskriminering.
Personal som drabbas ska få relevant stöd och hjälp. Den årliga personalenkäten om upplevd
diskriminering visar en minskande trend, men det råder en absolut nolltolerans. Därför
fortsätter det förebyggande arbetet.
Antal anställda per kön och ålder

29

28

24

42

41

39

10

5
20-29

16

8
30-39

40-49
Kvinna

50-59

60-69

Man

Medelålder: Kvinnor (HFO och AFO): 42 år, Män (HFO och AFO): 48 år.

POLICYER OCH RIKTLINJER

Upplevd diskriminering12

• E@ska regler

Kön
Könsöverskridande idenMtet
Etnisk bakgrund
Religion
FunkMonsvariaMon
Sexuell läggning
Ålder

• Jämlikhetsplan
• Policy mot kränkande särbehandling
• Riktlinjer för hantering av kränkande
särbehandling och av av sexuella trakasserier

15

9%
2%
1%
1%
0%
0%
6%

(2008:567) 3:e kapitel
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Ny interna@onell strategi
Sverige påverkas av vad som sker i den globala ekonomin. Det är nödvändigt med globala
strategier och att fackliga organisationer över hela världen samarbetar. Handels är med i UNI –
Global Union, en global sammanslutning av fackförbund inom servicesektorn som stöttar
varandra gentemot multinationella företag och internationella organ. Allt fler företag väljer
idag att teckna ensidiga uppförandekoder. Vi vill arbeta för att de istället ska teckna
partsgemensamma globala ramavtal. Det här gör vi i internationell solidaritet med andra
fackförbund världen över. 2020 antog LO en ny internationell strategi för 2021–2025. Handels
har suttit med i den särskilda arbetsgrupp som arbetat med strategin.

UNI har ca 20 miljoner medlemmar i över 900 medlemsförbund i 150 länder.
Vi verkar för att alla multinationella företag med säte i Sverige inom
handelsbranschen tecknar globala ramavtal med UNI. Vi kämpar också för
att alla företag alltid gör sina inköp från fabriker som respekterar de
grundläggande globala fackliga och mänskliga rättigheterna i form av ILOs
åtta kärnkonventioner.

Samarbete i UNI 2020
Pandemins eﬀekter på handelsbranschen globalt varierar väldigt, precis som i Sverige. Trender
som vi har sett under många år har accelererat under krisen, e-handeln och antalet
hemleveranser har ökat kraftigt i många länder. Samarbetet inom UNI har handlat om att möta
de akuta problem som uppstått under krisen och verka för en hållbar handelsbransch i
framtiden, t ex genom partsgemensamma riktlinjer, informations- och erfarenhetsutbyte mellan
medlemsförbunden inom globala företagsallianser som Amazon Alliance, IKEA Trade Union
Alliance och Lidl Working Group.
UNI har ställt om till digitala möten vilket har lett till fler deltagare vid många möten. Men det
har också försvårat för medlemmar i vissa länder att delta i UNIs verksamhet. UNIs
Europakonferens sköts upp till 2021 på grund av pandemin. Handels har arbetat för att få in
skrivningar i motionerna som skyddar den nordiska modellen.
Exempel på verksamhet
•
•
•
•
•
•
•
•

Förhandlingar mellan UNI och H&M om ett nytt globalt ramavtal.
Arbete med europeiska företagsråd (EWC).
Arbete för att träﬀa avtal om europeiskt företagsråd vid Beijer och Selecta.
Europafackets arbetsgrupp om EWC-direktivet.
UNI-Europas tvärfackliga organ om EWC.
Påverkan på EU-kommissionens förslag på ett direktiv om minimilöner.
Påverkan på EUs gröna giv.
UNI-Europas miljö- och klimatarbete.
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I början av året, innan pandemin stoppade allt resande, fick Handels besök av SDA, det australienska facket för handel och lager. De besökte avdelning 20, arbetsplatser och diskuterade organisering och fackliga utbildningar.

Fair Union
Handels arbetar för att vara en ”Fair Union”, Det betyder att vi för ett medvetet arbete för
mänskliga och fackliga rättigheter, både i Sverige och internationellt. Under året bedrevs en
workshop där vi tog fram att våra åtaganden som en fair union ska utgå från temana trygga
jobb, jämställdhet, rätten att organisera sig, klimat och miljö. Beslut kommer i början av 2021.
Varje avdelning har utsett en Fairtrade-ambassadör som ska arbeta för att öka kunskap och
kännedom och Fairtrade-frågor.

Hållbara aﬀärsmetoder
2020 bildades Ethical Trading Initiative
Sweden (ETI Sweden) och Handels är en av
grundarna. Det är ett flerpartsinitiativ
mellan företag, fackföreningar, oﬀentlig
sektor och civilsamhällesorganisationer.
ETI Sweden främjar hållbara aﬀärsmetoder
hos sina medlemmar i form av god
inköpspraxis, riskhantering och
kapacitetsbyggande i globala
leverantörskedjor.
Detta vill man uppnå genom
kompetenshöjning, samarbeten och
konkreta insatser. Mänskliga rättigheter,
arbetstagares rättigheter, miljö och klimat
är i fokus.
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Global solidaritet – även i kris
Handels stödjer uppbyggnaden av demokratiska fackföreningar genom utvecklingsprojekt via
Union to Union och Olof Palmes Internationella Center. Fackliga rättigheter är mänskliga
rättigheter och genom att stödja facklig utveckling i världen stärker vi de mänskliga
rättigheterna. Vi informerar även våra medlemmar i Sverige om globaliseringens eﬀekter och
om Handels internationella solidaritetsarbete. Projektverksamheten via Union to Union har
minskat på grund av mindre bidrag från Sida. Under 2020 har vi diskuterat mandat och
rollfördelning för att tillsammans tydliggöra uppdrag och prioriteringar.

Handels utvecklingsprojekt
Många av våra projektpartner har drabbats hårt av pandemin med lockdown, stängda
klädbutiker och högt tryck på livsmedelsbutiker. Fysiska evenemang har inte kunnat
genomföras, ibland kunde de ersättas av webbutbildningar och digitala kampanjer.
• Peru – landet har drabbats hårt av covid-19. Med hjälp av digitala organiseringsverktyg har
medlemsantalet ändå ökat med 400 procent under 2020.
• Södra Afrika – Digitala utbildningsinsatser.
• Bosnien-Hercegovina – Istället för utbildningar togs en broschyr fram om situationen för
handelsanställda under pandemin. Handels har gett ett bidrag på 100 000 kr till
handelsanställda i landet genom Palmecentrets solidaritetsfond.
• Glasen Tekstilec i Nordmakedonien – Ett projekt med avdelning 26 i Gävleborg.
Handels finansierar sina
utvecklingsprojekt med minst
tio procent av egna medel,
resten finansieras av Sida
genom Union to Union och
Olof Palmes Internationella
Center. Projekten redovisas
och utvärderas årligen. Varje
ombudsman i Handels bidrar
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.

I ett reportage på handels.se om facket CWUZ i Zimbabwe berättar Privilege Chihungwa, anställd i en butik, att hon har förändrats på många sätt sedan hon blev fackligt aktiv. – Nu är jag en
person som tänker fritt, säger hon. Foto: Carl Myrén.

POLICYER OCH RIKTLINJER
• Handels policy för interna@onella utvecklingsprojekt
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Utlandsrepresenta@on 2020
Företrädare för Handels sitter i en rad utländska kommittéer och organisationer knutna till
handelsfacket eller deltar på möten och konferenser i det internationella fackliga nätverket.
Handels verkställande utskott utser representanterna. 2020 genomfördes nästan alla möten
digitalt. Här listar vi 2020 års möten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNI Europa Commerce Steering Committee.
UNI Commerce Global Committee och Europa Management Committee.
UNI Norden.
UNI/ETUI Webinar Covid-19 & Brexit ETUF Recommendations.
UNI Global Webinar on the Digital Future of Work 1-4.
UNI Europa Management Committee.
Amazon Alliance.
Sociala dialogen.
UNI Europa Policy Making Work Group.
ETUC Workshop on Revision of the EWC Directive.
UNI/ETUI Webinar on Communication for EWC and TUA Members.
ETUI Webinar on Social and Environmental Policies
NFU styrelsemöte.
EWC Conference.
ETUI Webinar: Covid Recovery Program.
Sociala dialogen frisör.
UNI Europa Commerce Steering Committee.
Project Advisory Committee Södra Afrika.
ETUI Webinar: Comment garantir une relance verte et juste?
Lidl Working Group (UNI).
UNI Norden.
UNI Europa Executive Committee.
Sociala dialogen handel.
ETUI Conference: Rethinking Labour Law in the Digital Era.
UNI Europa Workshop Commerce Project “Shape the future
of Commerce by Social Dialogue.
UNI Europa Cash Roundtable.
UNI EWC coordinator training.
UNI World Executive Board.
UNI/ETF/ETUI Webinar for MNC/EWC on restructuring.
UNI Cross Sectoral MNC/EWC Advisory Group.
Ikea Trade Union Alliance.
NFU styrelsemöte.
UNI Europa Webinar on Services Workers and Climate Change.
Final Conference for Commerce Project “Shape the future of
Commerce by Social Dialogue”.
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Koordinering med andra organisa@oner
Samarbete med närliggande organisationer är en förutsättning för att vi ska nå våra mål. Vi
stödjer organisationer inom arbetarrörelsen i Sverige och internationellt.

Handels är ansluten -ll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABF
Alna
Arbetarnas kulturhistoriska sällskap
Arbetarrörelsens arkiv
Arbetsrättsliga föreningen
Arena
Centrum för arbetarhistoria
ETI Sweden
Fackligt center för papperslösa
Fairtrade
Folkets Hus och Parker
Folkrörelsernas Arkivförbund
Folkrörelsernas konstfrämjande
Fonus
Förbundet arbetsliv och forskning i Sverige
Landsorganisationen i Sverige, LO
LOs folkhögskola Runö
Nordisk Handel
Nordisk samarbetskommitté
Nordiska Frisörunionen
Olof Palmes Internationella Center
Riksbyggen
Runö Folkhögskola
Unga Örnars vänner
UNI Global
Union to Union
Verdandi

Tvärfackliga rådet
Handels sitter med i LOs tvärfackliga råd,
ett beredande organ till LOs styrelse med
representanter från samtliga förbund. Under
2020 har rådet haft 9 digitala möten.
Gemensamma frågor var bl a strategier,
studier, facklig-politisk verksamhet samt
krishantering och digitalisering.
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Ny- miljöprogram ﬁck pris
Handels senaste kongress beslöt att förbundet ska verka för en socialt och ekologiskt hållbar
omställning av hela samhället. Vi vill bidra till att handelns klimatpåverkan minskar. Då gäller
det också att visa att vi lever upp till den ambitionen i vår egen verksamhet!
Arbetet med att ta fram ett miljö- och klimatpolitiskt program avslutades under året och det
nya programmet för Handels kommer att presenteras på kongressen 2021.
Det miljö- och klimatpolitiskt programmet både kartlägger problemet och visar på vägar
framåt. I programmet undersöker vi hur handelsanställda ser på miljö- och klimatfrågor, hur
handelns påverkan på miljö och klimat ser ut, samt ger förslag på vilka
åtgärder som behövs för att åstadkomma en mer hållbar konsumtion
och handel, och minska handelns miljö- och klimatpåverkan.
Programmet visar att det bland de handelsanställda finns ett starkt stöd
för att ställa om handeln, men att branschen i dagsläget dessvärre är
långtifrån hållbarhet. Det råder akut behov att i grunden ställa om
konsumtionen och handelsbranschen.
Handelsanställda anser (%):
• 90 % …anser ae handelns miljö- och klimat-påverkan måste minska.
• 77 % …vill ha mer kunskap om handelns miljö- och klimatpåverkan.
• 70 % …vill engagera sig för ae bidra Mll en miljömässigt hållbar handel.
Ett av programmets viktigaste bidrag är 48 åtgärdsförslag riktade till både branschen och
politiken för att åstadkomma den nödvändiga omställningen.

Ur åtgärdsförslagen:
• Inför ett nationellt mål för de konsumtionsbaserade
utsläppen
• Träﬀa gröna kollektivavtal
• Ställ om till minskad försäljning av nyproducerade varor
• Kompetenslyft för handelsanställda
• Kräv märkning med förväntad livslängd och
klimatdeklaration
• Skärp lagkravet för hållbarhet i hela produktions- och
leveranskedjan
• Främja cirkulär ekonomi och subventionera second handförsäljning, uthyrning och reparationstjänster.
• Hållbara och fossilfria transporter.
• Minska matsvinnet.

Programmet belönades med Science Park
Borås utmärkelse 2020
för a- särskilt ha utmärkt
sig inom området hållbar
konsum@on.
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I programmet konstateras att coronapandemins eﬀekter gör att
handeln nu på många sätt befinner sig i ett vägskäl. Att
återuppbygga en handel baserad på ohållbar masskonsumtion
riskerar att snabbt ta samhället från en kris till en annan.
Istället gäller det att peka på de möjligheter som finns att
forma återbyggandet som en övergång till mer hållbar
konsumtion och ett mer hållbart och jämlikt samhälle.

En referensgrupp med förbundsstyrelsen och representanter
från såväl förbundskontor som avdelningar har varit
involverade i arbetet med programmet.

Resultat 2020
Handels miljöambitioner fram till 2020 var att:
• Minska koldioxidutsläppen med 20 procent, ersätta flygresor med tågresor om möjligt.
• Ha tjänstebilar med lägre energiförbrukning eller miljöklassade bilar och utbilda i ekokörning.
• Att införa digital mötesteknik.
• Att minska förbrukningen av kontorsmaterial.
• Att arbeta med miljöledningssystem, handlingsplaner och uppföljningsbara miljömål.
• Att införa en upphandlingspolicy för profilmaterial för etiskt hållbara inköp med miljötänk.
Alla dessa ambitioner har uppfyllts!

Under 2020 minskade Handels utsläpp dramaBskt. Växthusgasutsläppen
minskade med ca 78 procent.16 17

Vi kan:
Spara energi, ställa
miljökrav vid inköp av varor
och tjänster, sortera avfall
och minska koldioxidutsläpp från resande
och transporter.

16
17

Det här beror förstås till allra största delen på den
brådstörtade digitala omställning som Handels, liksom
många andra i samhället, fick göra med anledning av
pandemin. Nästan allt resande stannade av och ersattes
av digitala möten.
Men det finns även andra faktorer. Till exempel har
Handels börjat byta ut sin bilflotta under 2020, delvis till
mer miljövänliga el/laddhybrider.
Utmaningen inför framtiden är att dra erfarenheter av
den digitala omställningen så att utsläppen av
växthusgaser även fortsättningsvis kan hållas på en låg
nivå.

Omfattar CO2 och N20
Inbesparing jämfört med flyg ca 21 000 kg CO2, inbesparing jämfört med bil ca 26 000 kg CO2.
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Distans km

Utsläpp kg CO2

Flyg 2018
Flyg 2019
Flyg 2020

1 112 618
721 992
134 432

286 000
180 000
39 000

Tåg 2018
Tåg 2019
Tåg 2020

599 967
671 097
220 684

1,56
2,2
1,1

Bil 2018
Bil 2019
Bil 2020

655 756
816 050
457 100

99 000
112 000
60 000

286 000

Utsläpp kg koldioxid med ﬂyg
180 000

39 000
2018

2019

2020

Under 2020
blev nästan alla
möten digitala. Mer
än 2 000 Teamsmöten genomfördes
på förbundskontoret.

Nästan allt resande stannade
av under 2020 och ersattes
av digitala möten.
Utmaningen nu är att kunna
fortsätta den digitala
omställningen så att
utsläppen kan hållas nere
även då pandemin är över.

Grönare energi
Handelsanställdas förbund äger tre fastigheter i Stockholm som förra året energikartlades.
Vi mätte hur mycket energi som årligen används för att se hur vi kan eﬀektivisera, sänka
energikostnaderna och därmed minska klimatpåverkan. Under 2020 energieﬀektiviserade
fastigheterna utifrån de föreslagna åtgärder som kom fram i kartläggningen.
Förslag och åtgärder 2020
Sveavägen 90 Stockholm
Förslag:

Driftsoptimering av ventilationen, behovsstyrd kyla, tilläggsisolera vinden.

Genomfört: Tätningar runt fönster och extra rutor har förbättrat isolervärdet. Genom
att införa frekvensstyrning av kyla/värme så har energiutnyttjandet
eﬀektiviserats. Vinden har tilläggsisolerats. Drifttiden för ventilationen
optimeras, vilket kommer att ge större energieﬀektivisering. Under året
genomfördes även en förstudie angående montering av solpaneler på
fastigheten.
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Grev Turegatan 23, Stockholm
Förslag:

Ny fjärrvärmecentral, se över fönster och driftsoptimering av ventilationen.

Genomfört: Ny fjärrvärmecentral för bättre energiutnyttjande. En fönsterrenovering
ställdes in pga covid-19 och ska istället genomföras 2021.
Upplandsgatan 5, Stockholm
Föreslag:

Ny fjärrvärmecentral, se över fönster och optimera fläktar.

Genomfört: Kartläggning och behovsanalys av fjärrvärmecentral och
ventilationsaggregat som ska installeras 2021.
Energiförbrukningen i Handels lokaler minskar stadigt över åren. Just 2020 finns också en
coronaeﬀekt då många arbetat hemifrån.

Utsläpp och avfall
2020 var på många sätt ett ovanligt år. Då anställda började arbeta hemifrån minskade inköpen
av kontorspapper dramatiskt. Under 2020 minskade de med 920 kg jämför med 550 kg året
innan. Den digitala omställningen ledde till ett minskat behov av att skriva ut dokument. Vi
publicerar också sedan länge vårt informationsmaterial digitalt och trycker print-on-demand
först om materialet beställs. Vi källsorterar allt avfall och bilarna som hämtar avfallet är helt
fossilfria.

1 222

Energiförbrukning
antal MWh

Antal kg inköpt kontorspapper
1 875

2018
1 170

2019

1 325

2018
1 162

2020

POLICYER OCH RIKTLINJER
• Miljöpolicy: uppdateras efer kongressen 2021.
• Upphandlingspolicy: All upphandling av leverantörer ska
ske på villkor som motsvarar förbundets miljöpolicy. Vårt
proﬁlsorMment ska uppfylla våra krav på leverantörer och
miljöhänsyn.

2019

405
2020

Vi strävar eJer aanvända våra resurser
så eﬀek@vt som möjligt
och prioriterar
förnyelsebara
energikällor.

• Resereglemente: resor ska i första hand ska ske med tåg. Flyg får endast väljas när det
ger en Mdsvinst som översMger 5 Mmmar.
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Fler ansvarsfulla investeringar
Handels förvaltar sin ekonomi utifrån fastställda etiska regler, riktlinjer och policyer. Att
hushålla med förbundets medel, medlemmarnas pengar, är vår högsta prioritet. Det är ett stort
ansvar och vi är därför tydliga och transparenta om ekonomin.
• Våra leverantörer har kollektivavtal för sina anställda.
• Internationella samarbetspartner ska kunna visa att de följer ILOs kärnkonventioner
• 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.
• Förvaltningen är långsiktig och avkastningen ska bidra till att upprätthålla och stärka
konfliktberedskapen.
• Vi vill ha en hög och jämn avkastning, lönsamma placeringsalternativ, och sprida tillgångarna
för att minimera riskerna.
• Placeringar görs enligt LOs antagna etiska regler och internationella avtal och konventioner18.
Handels har anslutit sig till standarden ESG4-real19: 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. 2020 uppgår förbundets värdepappersinnehav till 26 procent som är placerade
enligt ESG4Real.
Indirekt ekonomisk påverkan
Genom vårt stöd till fackligt utvecklingssamarbete utövar vi en
indirekt ekonomisk påverkan för en hållbar utveckling i andra
länder. Resultatet av detta samarbete presenteras i årliga
redovisningar till Sida.
An-korrup-on

Antal fall
av korrup@on
Sverige: 0
Interna@onella
projekt: 0

Konsekvenserna blir mycket allvarliga om fackliga företrädare
exempelvis hanterar medlemmarnas pengar oansvarigt. Vi satsar på
förebyggande metoder, rutiner och system för att försvåra
korruption, och risken för förskingring, jäv och korruption är därför låg. Men vi måste alltid
vara på tå och får inte slappna av. All vår upphandling och våra inköp styrs av vår
upphandlingspolicy.
• Vi har aktiv konkurrens vid upphandling och inköp.
• Alla större avtal undertecknas av firmatecknare, två i förening.

Ex ILOs konventioner, OECDs riktlinjer för multinationella företag, FNs ramkonvention om
klimatförändringar.
19 En standard framtagen av LO och det nederländska fackförbundet FNV för certifiering av ansvarsfulla
kapitalförvaltare som tar hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer.
18
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• Vårt fackliga utvecklingssamarbete genomförts i miljöer med större korruptionsrisk. Årliga
revisioner granskas av Handels, Union to Union och Sida och eventuella
korruptionsincidenter och åtgärder redovisas.
Socioekonomisk e@erlevnad
Extern revisor granskar finansiell rapportering, styrelsens och ledningens
förvaltning av förbundet samt intern kontroll utifrån en revisionsplan. Exempelvis granskas:
firmateckning, attestinstruktion, fullmakter, policys och stadgar, efterlevnad av externa
regelverk, försäkringsskydd, betalning av skatter och moms, protokoll, samt rutiner för
väsentliga flöden kopplat till finansiell rapportering, löpande bokföring, avstämningar och
årsredovisning.
Förtroendevalda revisorer väljs för fem år och granskar främst verksamheten vilket innebär att
de har ett fokus på att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, styrelsens förvaltning av
förbundets medel samt anseendefrågor.

Fokusområden för förtroendevalda revisiorer 2020
• Verksamheten under coronapandemin: hur förbundet ställt om och hanterat alla nya
medlemmar under året.
• Hur kongressbesluten har hanterats.

POLICYER OCH RIKTLINJER

Placeringar görs enligt
e@ska regler, ILOs konven@oner, OECDs riktlinjer för
mul@na@onella företag
och FNs ramkonven@on om
klimatörändringar.

• Upphandlingspolicy
• Avtalsteckningspolicy
• Avtals@llämpning vid e-handel
• Placeringsreglemente: hur kapital förvaltas
och hanteras, ﬁnansiella mål, förvaltning och
riskhantering.
• Besluts- och a-es@nstruk@on
• E@ska regler
• Förmögenhetsförvaltning, bolagsstyrning etc
• Riktlinjer vid uppvaktningar
• Handels representa@onspolicy
• Förbundets s@pendier och priser
• Revisionsprotokoll
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Risker 2020
Som facklig organisation har Handels ögonen på sig och om vi inte lever som vi lär riskeras vår
trovärdighet. Både medlemmar och allmänhet förväntar sig att vi tar våra värden på allvar. Det
är också därför som konsekvenserna allvarliga så fort en facklig organisation eller fackliga
företrädare har brustit. Det blir kontraproduktivt. Vi satsar därför på förebyggande metoder
och rutiner för att undvika detta. Stabila rutiner och regler för upphandlingar, representation
och revision förebygger risken för korruption och måste alltid följas upp och hållas aktuella.
Att inte vara transparent om ekonomin och rutinerna är riskabelt, detta är minst lika viktigt
som rutinerna i sig.
Trots att vi har nolltolerans gällande kränkningar och diskriminering i vår verksamhet finns det
fortfarande de som upplevt detta. Det finns också risker för anställda och förtroendevalda som
hotas eller kränks då de utför sitt uppdrag. Det förebyggande arbetet måste därför utökas och
de som drabbas ska få relevant stöd.
A- ha en god konﬂiktberedskap är grundläggande för en facklig organisa@on.
Utan det äventyras hela vår existens och vårt existensberäFgande.
Konﬂiktvarslet 2020 blev en tydlig påminnelse om de-a.
A- ha en stabil ekonomi är fundamentalt.
Vi vet också att om facket försvagas globalt så kommer det även i förlängningen drabba det
fackliga arbetet i Sverige. Detta är en verklig risk som vi genom facklig samverkan globalt
motverkar.
Klimatfrågorna blir allt viktigare och påverkar direkt på många av de globala målen i Agenda
2030 som fackföreningsrörelsen fokuserar på. Om vi inte arbetar medvetet med miljöfrågorna
kommer det blir svårt att uppnå de andra målen. Allt hänger ihop. Genom vårt nya
miljöprogram, som kongressen ska ta ställning till, kommer vi in i en helt ny och aktiv fas i vårt
miljöengagemang.

Krishanteringen 2020
I samband med utbrottet av covid-19 i mars 2020 började krisgruppen att ha dagliga
avstämningsmöten. Fokus var att samordna både de interna insatserna för att klara
bemanningen i förbundet, och de externa insatserna i syfte att stötta medlemmar och
förtroendevalda. Noggrann statistik fördes över bland annat medarbetare som insjuknade i
covid, samtalen till facklig rådgivning, samt förhandlingarna på arbetsplatserna. Efter den
första inledande fasen övergick krisledningsgruppen till gemensamma dagliga möten med
ledningsgruppen.

Krisansvaret
Alla som upptäcker en risk för kris har ansvar för ae slå larm Mll närmaste chef eller
krisledningsansvarig. Vid en kris (eller risk för kris) kallas krisledningsgruppen in. Den
består av förbundssekreterare, cheferna för ekonomi, it, kommunikaMon, HR, presssekreterare, samt ledningsassistent. Gruppen träﬀas en gång/månad eller vid behov.
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Revisorns y-rande
avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Till kongressen i Handelsanställdas förbund, org.nr 846000-1996
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 på sidorna 5-9, 13, 37-55
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfaLning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
ULalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den dag som framgår av vår digitala underskrift

Chris2ne Wikström
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Helén Sandgren Stenmark

Conny Carlsson

Magnus Andersson
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Förvaltningsberä-else
Förbundets syYe och ändamål
Handelsanställdas förbund är en sammanslutning av anställda inom handeln och med handeln
närbesläktade verksamhetsområden. Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas
intressen på arbetsmarknaden, inom näringslivet och i samhället i övrigt samt att verka för
jämlikhet och likabehandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller
funktionshinder.
Förbundet skall även medverka till en samhällsutveckling på grundval av politisk, social,
ekonomisk och kulturell demokrati samt verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Förbundets verksamhet och främjande av ändamålet
Förbundet bedriver verksamhet i hela landet. Verksamheten utgår från frågeställningar hos
medlemmar på arbetsplatserna. Frågorna behandlas sedan i klubben, avdelningens och
förbundets demokratiska organ. Handelsanställdas förbund har 19 avdelningar som utövar
förbundets lokala verksamhet.
Information om den lokala verksamhet som genomförts under året återfinns i förbundets
verksamhetsberättelse.
Alla medlemmar ska beredas möjlighet att delta i den fackliga verksamheten och det fackliga
medlemskapet ska kännas meningsfullt även för dem som arbetar på bemanningsföretag.
Medlemskapet ska också vara viktigt för dem som är arbetslösa, studerar eller av andra skäl
inte finns på en arbetsplats.
Förbundets medlemstal uppgick till 159 921 medlemmar en ökning med 5 533 ( -757)
medlemmar från 2019 års nivå om 154 388 medlemmar. Antalet yrkesaktiva medlemmar har
under året ökat med 5 679 (-560) och uppgår till 136 461 medlemmar ( 130 782) .
Ett fortsatt fokus på organiseringsarbete har resulterat i att avtalstäckningen, dvs andelen
medlemmar som arbetar på arbetsplatser där det finns kollektivavtal, uppgår till en hög nivå
om 93,9% (93,9).
Förbundets kursverksamhet är en fortsatt mycket viktig del i arbetet med att främja
medlemmarnas fackliga och kulturella bildningssträvan och att förse medlemmarna med
verktyg för att själva kunna hantera problem och ta vara på möjligheter på arbetsplatserna.
Under 2020 har förbundet haft problem att genomföra utbildningar på samma sätt som tidigare
med anledning av den pågående pandemin. Istället har förbundet rivstartat och utvecklat
digitala utbildningar, ett arbete som är här för att stanna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under inledningen av 2020 fanns ett tydligt fokus i hela Handels för att inleda en avtalsrörelse
som skulle få sitt avslut under våren. Arbetet handlade både om att förbereda den lokala
organisationen inför förhandlingar och eventuella varsel. Det handlade också om att tydliggöra
våra medlemmars villkor och krav på förbättringar. Arbetet med att få ut budskapet om vikten
av att vi blir fler medlemmar inför och under avtalsrörelsen fortsatte. Avtalsrörelsen försenades
kraftigt på grund av Covid-19 och startade först under hösten 2020 för att avslutas under
november månad.
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Covid-19
I början av mars 2020 styrde vi om stora delar av förbundets arbete för att hantera Covid-19.
Handels medlemmar är en grupp som hamnade i fokus under pandemin. Det fackliga
uppdraget under Covid-19 har handlat om ett flertal områden. Medlemstillströmningen blev
stor, inte sällan av helt nya grupper av medlemmar, med nya typer av behov och frågor.
Förhandlingsarbetet har under perioder varit både intensivt och svårt och har handlat om
frågor kopplat till Covid-19, såsom permitteringar av personal. Förbundets kommunikation och
påverkan har i perioder nästan helt ställts om för att synliggöra situationen för Handels
medlemmar och ställa krav på politiska insatser kopplat till pandemins eﬀekter på våra
branscher. Frågor gällande villkor i arbetslöshetsförsäkringen, omställning och
kompetensutveckling, riktade insatser mot gränshandeln samt näringspolitik och stödsystem
för branscher generellt.
Kommunikativt har Handels arbetat med att få ut relevant och uppdaterad information kopplat
till Covid-19. Inte minst kring arbetsnära och praktiska frågor om vad som gäller på den egna
arbetsplatsen, inte sällan kopplat till de olika råd och rekommendationer som kommit.
Arbetsmiljöfrågan har varit mycket central. Och frågan om trängsel i butiker och risken för att
som anställd smittas på jobbet har varit viktig fråga, från såväl medlemmar som media.
Antalet besök på förbundets webbplats har ökat kraftigt. Direktkommunikationen med
medlemmar och förtroendevalda via mejl, har ökat. Antalet inslag i media har nästan
fördubblats. Handels ledning har gjort digitala besök hos ett stort antal klubbar, för att
diskutera medlemstillströmningen, avtalsrörelsen och eﬀekter av Covid-19 i våra olika
branscher.
Ny förbundsordförande
I maj 2020 valdes Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson till ny ordförande för LO.
Handels förste vice ordförande Linda Palmetzhofer trädde in som tillförordnad och valdes
formellt som ordförande vid ett extra förbundsråd i maj. Linda har under sommaren och
hösten blivit en tydlig röst, både i frågor kopplat till avtalsrörens krav och låglönefajten men
också gällande våra medlemmars situation under julhandeln och problem med trängsel och
smittspridning.
Pausad och återupptagen avtalsrörelse och en låglönefajt
Avtalsrörelsen 2020 pausades under våren, för att återupptas under hösten. I den återupptagna
avtalsrörelsen arbetade Handels vidare med samma krav som när vi pausade. Arbetsgivarnas
ingång i förhandlingarna var tydlig, branscher är i kris och möjligheterna att förbättra löner
och villkor är begränsad. Handels kunde med egna siﬀror visa på att långt ifrån alla delar av
branschen gick dåligt. Efter intensiva förhandlingar, skarpa krav, tydlig kommunikation och till
slut ett skarpt varsel kunde Handels landa i ett nytt avtal för anställda inom detalj och lager 12
november. Vi tog låglönefajten. Därefter följde förhandlingar för flertal andra avtal inom
Handels avtalsområden.
Trygghet och omställning gav inget nytt huvudavtal, fortsatt arbete med att reformera LAS
Parallellt med avtalsrörelsen fanns diskussionen om ett nytt huvudavtal mellan
arbetsmarknadens parter, förhandlingar om trygghet och omställning. Skrivningar i januariavtalet satte dessa förhandlingar under press, genom att regeringen inledde ett arbete för att
reformera Lagen om anställningsskydd (LAS). En utredning presenterades, med förslag på
försämringar. Förhoppningarna var att ett nytt huvudavtal skulle ge en bättre lösning. Men
under hösten 2020 landade LO i att samtliga förbund sa nej till den uppgörelsen om ett nytt
huvudavtal som fanns på bordet. Här fanns inte tillräckligt bra lösningar för att lösa
medlemmars ökade problem med otrygghet på arbetsmarknaden. PTK och Svenskt Näringsliv
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gick vidare med överenskommelsen. Några veckor senare anslöt sig även Kommunal och IF
Metall till den. En överenskommelse som nu bildar grund för regeringens fortsatta arbete med
reformering av LAS. Handels arbete för att påverka lagstiftningen i en annan riktning mot mer
trygghet för våra medlemmar, fortsätter under 2021.

Resultatet och ställning
Förbundet redovisar tre delresultat: Resultatet av den fackliga verksamheten, resultatet från
näringsverksamheten och resultatet från finansiella investeringar. Förbundet redovisar ett
resultat efter skatt för år 2020 som uppgår till 53 361 tkr (61 350 tkr).

Det fackliga resultatet
Den fackliga verksamheten redovisar ett överskott om 27,1 mkr (7,9 mkr).
Resultatförbättringen har en stark koppling till den pågående pandemin.
Medlemsintäkterna har ökat med 13,8 mkr jämfört med 2019 (4,0 mkr). Nedskrivning av
medlemsavgiften har under året skett med 6,8 mkr (5,9 mkr), utöver denna bokas också osäkra
fordringar månatligen.
Kostnaderna för medlemsförsäkringar uppgick under året till 145,4 mkr (144,9 mkr). Den
ökade kostnaden om 0,5 mkr är på totalen att betrakta som låg i förhållande till de ökande
medlemsantalen under året. Kostnadsförändringarna fördelar sig enligt följande: Den
kollektiva hemförsäkringen har ökat med 1,8 mkr till 101,2 tkr (99,4 mkr) ökningen är i sin
helhet hänförlig till medlemsökningen. Kostnaderna för medlemsolycksfallsförsäkringen har
minskat med 300 tkr jämfört med föregående år och uppgår till 40,0 mkr (40,3 mkr).
Kostnaderna för inkomstförsäkringen har minskat med 1,0 mkr jämfört med 2019 och uppgår
till 4,2 mkr (5,2 mkr). Minskningen förklaras av ändrade regler under pandemin avseende taket
i a-kassan.

Näringsverksamheten
Näringsverksamheten består av fastighetsförvaltning och Handelskortet. Handelskortet är
förbundets verksamhet avseende medlemsförmåner, vilken finansierat via intäkter från Facket
medlemsförmåner Sverige AB. Årets resultat för Handelskortet gav ett överskott på 140 tkr (281
tkr).
Fastighetsförvaltningen har under 2020 gett ett överskott om 6 277 tkr (5 814 tkr). Under året
har omfattande ombyggnationer skett av tre våningsplan, kostnaderna för dessa har tillförts
byggnaden som nyanskaﬀning och därmed inte påverkat årets resultat.

Finansiella investeringar
De finansiella investeringarna avser förbundets långfristiga placeringar. Årets resultat från
finansiella poster uppgår till 20,2 mkr (55,9 mkr). Förbundets finansiella investeringar har
under året haft en fortsatt positiv utveckling med en uppnådd avkastning om 10,3 % (15,5%),
Utfallet får ses som mycket bra då medelavkastningen bland institutionella placerare för 2020
uppgår till 5,4%.
Antalet ersättningsdagar i förbundets konfliktkapital uppgår, vid utgången av 2020, till 11,8
dagar (11,9) för samtliga yrkesaktiva medlemmar. Det innebär att målet på 7,5 dgr överträﬀats
även år 2020.
Förbundsrådet antar årligen ett placeringsreglemente med syfte att fastställa finansiella mål,
förvaltning och riskspridning för förbundet. Reglementet innefattar etiska riktlinjer för
förbundets placeringar. Reglementet omfattar förbundets kommersiellt placerade tillgångar,

60

d v s innehaven av värdepapper och fastigheter. Förbundets mål för kapitalförvaltningen är att
avkastningen ska bidra till att upprätthålla och stärka konfliktberedskapen.

FramBda utveckling
Det är idag svårt att förutspå hur denna pandemi kommer påverka hela samhället. Förbundet
jobbar intensivt för att tillsammans med andra förbund, motparter och regering hitta
konstruktiva lösningar. Både för att hantera pandemins kortsiktiga eﬀekter på anställda och
branschen som helhet. Här är frågor som arbetslöshetsförsäkringen, omställning och
korttidsstöd centrala. Samtidigt finns mer långsiktiga diskussioner om vilka branscher vi vill
och kan se i en framtid bortom pandemin. Här är frågor om hållbarhet, miljö- och klimat
intressanta.
Förbundet har under 2020 med råge lyckats att vända den negativa utvecklingen i
medlemssiﬀrorna. Utmaningen nu är att behålla dessa nya medlemmar. Det finns vissa signaler
som pekar mot att de som gick med under pandemins mest akuta fas lämnar förbundet när
branschen stabiliseras. Här är Handels fokus att intensifiera kommunikationen för att bevisa
medlemskapets värde. Samt hantera utträden genom att personligen kontakta de medlemmar
som vill lämna oss.

Hållbarhetsrapport
Hållbarhetsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och redovisas i
Handels verksamhetsberättelse 2020 med hållbarhetsrapport. Rapporten oﬀentliggörs på
hemsidan senast samma dag som årsredovisningen oﬀentliggörs.

Flerårsjämförelse
Belopp i Mkr 20-12-31

19-12-31

18-12-31 17-12-31

16-12-31

Totala verksamhetsintäkter, mkr

477,5

463,0

461,7

492,6

476,5

Totala verksamhetskostnader, mkr

450,4

455,2

477,9

469,3

474,3

27,1

7,9

−16,2

23,4

2,3

53,7

69,9

36,6

51,9

41,9

16,6

15,6

8,5

9,7

10,3

1 615

1 539

1 467

1 386

1 337

119

127

122

119

114

81

80

83

80

81

159 921

154 388

155 145

156 491

156 418

Verksamhetsresultat, mkr
Resultat före bokslutsdisp och skaR,
mkr
Resultat eeer ändamålsbest medel,
mkr
Balansomslutning, mkr
Medelantal anställda
förbundskontoret, st
Medelantal anställda lokalt
placerade ombudsmän, st
Antal medlemmar 31 dec, st
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Eget kapital
Ändamålsbestämda Balanserat
medel
kapital
Ingående balans

Årets Totalt eget
resultat
kapital

467 829

788 840

61 350

1 318 019

AvsäRning ändamålsbestämda medel

38 500

−38 500

-

-

UtnyRjande av ändamålsbestämda medel

−1 783

1 783

-

-

-

-

-

-

−25 675

25 675

-

-

-

61 350

−61 350

-

53 361

53 361

839 148

53 361

1 371 380

20-12-31

19-12-31

70 126

71 710

–

24 091

Kongressfond

34 472

21 500

Verksamhetsfond

66 074

66 927

Teknikfond

63 247

53 247

Utbildningsfond

56 320

56 320

Fond för extraordinära medlemskostnader

13 500

13 500

Premieregleringsfond, försäkringar

60 486

60 485

Branschutvecklingsfond

43 894

33 894

Omställningsfond

56 356

56 356

SamhällspoliAsk fond

14 396

9 799

478 871

467 829

Omföring premieregleringsfond
Omföring kollekAv hemförsäkring
Omföring fg års resultat
Resultat före ändamålsbestämda
medel
Utgående balans

478 871

SpeciﬁkaBon ändamålsbestämda medel
KollekAv hemförsäkring
KollekAv hemförsäkring 36 månader
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Fördelning av årets resultat
Styrelsen har disponerat årets resultat enligt följande:
- till Kongressfonden avsätts 13 500 tkr
- till Teknikfond avsätts 10 000 tkr
- till Branschutveklingsfond avsätts 10 000 tkr
- till Samhällspolitisk fond avsätts 5 000 tkr
- från Kongressfonden återförs 528 tkr
- från Samhällspolitisk fond återförs 403 tkr
- från Verksamhetsfond återförs 852 tkr
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Resultaträkning
Belopp i Tkr

20-01-0120-12-31

19-01-0119-12-31

454 996
12 990
9 553
477 539

441 153
13 440
8 438
463 031

-145 404
-32 544
-8 534
-6 825
-22 903
-179 341
-27 954
-20 296
-5 281
-1 329
-450 411

-144 948
-30 852
-14 824
-13 458
-32 313
-167 768
-25 583
-16 364
-5 599
-3 428
-455 137

27 128

7 894

11

6 277
140
6 417

5 814
281
6 095

12

20 181

55 931

53 726

69 920

7 733
-8 097

6 626
-15 196

53 361

61 350

Årets resultat enligt resultaträkningen
53 361
AvsäRning ändamålsbestämda medel
−38 500
UtnyRjande av ändamålsbestämda medel Adigare år
1 783
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 16 644

61 350
−58 500
12 719
15 569

Fackliga verksamhetens intäkter
Medlemsavgi]er
Bidragsintäkter
Övriga intäkter
Summa fackliga verksamhetens intäkter
Fackliga verksamhetens kostnader
Försäkringskostnader
Föreningsavgi]er
Medlemskostnader
Köpta medlemstjänster
Övriga verksamhetskostnader
Personalkostnader
Administra8va kostnader
IT kostnader
Portokostnader
Avskrivningar
S:a fackliga verksamhetens kostnader

Not

3
4

5

6
7,8

9
10

Fackliga verksamhetens resultat
Resultat från näringsverksamhet
Fas8ghetsförvaltning
Handelskortet
Summa resultat från näringsverksamhet
Resultat från ﬁnansiella poster
Resultat före bokslutsdisp. och skaF
Bokslutsdisposi8oner
Ska6 på årets resultat

13
14

Årets resultat
Förändring av ändamålsbestämda medel

15
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Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

20-12-31

19-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggnings/llgångar
Immateriella anläggnings.llgångar
Immateriella anläggnings8llgångar

16

–
–

770
770

Materiella anläggnings.llgångar
Byggnader och mark
Inventarier

17
18

105 732
1 324
107 056

92 709
1 353
94 062

Finansiella anläggnings.llgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfris8ga värdepappersinnehav
Ideella placeringar
Uppskjuten ska6efordran

19
20
22
23

100
1 095 639
168 956
–
1 264 695

100
1 033 943
168 947
738
1 203 728

1 371 751

1 298 560

–
–

27
27

7 180
3 971
3 680
6 418

9 866
9 137
32 223

26

4 658
25 907

4 690
55 916

27

–
217 719
243 626

38
184 821
240 802

1 615 377

1 539 362

Summa anläggningsBllgångar
OmsäLnings/llgångar
Varulager
Varulager

Kor6ris.ga fordringar
Kundfordringar
Fordringar närstående organisa8oner
Aktuella ska6efordringar
Övriga koraris8ga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Kor6ris.ga placeringar
Kassa och bank
Summa omsäFningsBllgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

24
25
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

28

478 871
839 148
53 361
1 371 380

467 829
788 840
61 350
1 318 019

Obeska@ade reserver
Periodiseringsfonder

29

10 209
10 209

17 942
17 942

Avsä@ningar
Uppskjuten ska6eskuld
Avsä6ningar

23
30

408
13 794
14 202

16 733
16 733

20 473
1 009
155 996
10 287

20 620
3 796
1 040
117 046
9 660

31 821
219 586

34 506
186 668

1 615 377

1 539 362

Kor6ris.ga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella ska6eskulder
Skulder 8ll koncernföretag
Skulder 8ll närstående organisa8oner
Övriga koraris8ga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

31
35

36
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Kassaﬂödesanalys
20-01-0120-12-31

19-01-0119-12-31

27 127

7 894

1 329

3 428

23 474

87 964

Kassaﬂöde facklig verksamhet

51 930

99 286

Kassaﬂöde FasAghetsförvaltning

8 921

10 213

140

281

−620

8 653

−14 427

−13 862

−5 986

5 285

27

−5

6 652

893

37 376

26 625

44 055

27 513

89 999

132 084

–

−87

Investeringar/sålda materiella Allgångar
Placeringar/avyRringar/amorteringar ﬁnansiella
Allgångar

−16 197

215

−40 905

−160 983

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

−57 102

−160 855

32 898

−28 771

Likvida medel vid årets början

184 821

213 592

Likvida medel vid årets slut

217 719

184 821

Belopp i Tkr

Not

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat facklig verksamhet
Avskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster

33

Kassaﬂöde Handelskortet
Kassaﬂöde från ﬁnansiella investeringar
(räntor, utdelningar)
Betald/InkomstskaR
-Ökning/+Minskning varulager
-Ökning/+Minskning kor]risAga fordringar
+Ökning/-Minskning kor]risAga skulder
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar/sålda immateriella Allgångar

2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Årets kassaﬂöde
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som förbundet erhållit eller kommer att erhålla för
egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Förbundets huvudsakliga intäkter
är medlemsavgifter.
Medlemsavgi@er
Medlemsavgifter redovisas enligt bokföringsmässiga grunder. Reservering för osäkra fordringar
görs för att inte riskera att överskatta medlemsintäkterna.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess att villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Bidrag som
erhålls för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget
är avsett att täcka.
Förbundet tillämpar BFNAR 2020:1 för redovisning av erhållna statliga stöd med anledning av
covid-19. Det innebär att stödet redovisas som intäkt i den period som stödet är hänförligt till.
Leasingavgi@er
Förbundets samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive
första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
ErsäLningar /ll anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i
takt med att de anställda utför tjänster. Förbundet har både förmånsbestämda och
avgiftsbestämda pensionsplaner. I förmånsbestämda pensionsplanen står förbundet i allt
väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att
avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna.
Förmånsbestämda pensionsplaner har tryggats genom överföring av medel till pensionsstiftelse.
I avgiftsbestämda planer betalar förbundet fastställda avgifter till ett annat företag och har inte
någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget
inte kan uppfylla sitt åtagande. Förbundets resultat belastas för kostnader i takt med att de
anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.
Redovisning av ändamålsbestämda medel
Förbundet redovisar förändringar av ändamålsbestämda medel som en post i resultaträkningen
efter "Årets resultat".
InkomstskaL
Redovisade inkomstskatter omfattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatter och förändringar i uppskjuten skatt.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och
skattemässiga värden på skulder och tillgångar.
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Förbundets fackliga ideella verksamhet är skattefri.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaﬀningsvärde om inget annat anges
nedan.
Immateriella anläggnings/llgångar
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaﬀningsvärde minskat med ackumulerade
av- och nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar – 5 år.
Materiella anläggnings/llgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaﬀningsvärde minskat med avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. I anskaﬀningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till
förvärvet av tillgången. En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där
skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter
utifrån varje komponents nyttjandeperiod.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaﬀningsvärde aktiveras. Tillkommande
utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaﬀningsvärdet till
den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaﬀningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som
kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell
anläggningstillgång redovisas som övriga verksamhetsintäkter respektive övriga
verksamhetskostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningstider
tillämpas:
Inventarier

3-5 år

FasAghet stomme

75 år

FasAghet tak

40 år

FasAghet fasad

60 år

FasAghet fönster

50 år

FasAghet interiörer

15 år

FasAghet rör / VS

50 år

FasAghet venAlaAon

20 år

FasAghet styrsystem

20 år

FasAghet el

40 år

FasAghet hiss
FasAghet UC-Fjärrvärme

40 år
20 år
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Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att
värdering sker utifrån anskaﬀningsvärde.
Andra långfrisLga värdepappersinnehav
Aktier och andelar, obligationer samt räntebärande tillgångar innehas på lång sikt och värderas
till anskaﬀningsvärde. Om det verkliga värdet understiger bokfört värde och denna
värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning. Portföljmetoden används vid
ställningstagande om nedskrivningsbehov.
Ideella placeringar
Som ideella placeringar benämns tillgångar som främst innehas som ett led i den ideella och
fackliga verksamheten och inte uteslutande innehas för att ge avkastning och värdetillväxt.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas
upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuell bedömda osäkra
fordringar.
Låneskulder, leverantörsskulder och övriga skulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaﬀningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader
(upplupet anskaﬀningsvärde). Kortfristiga leverantörsskulder och övriga skulder redovisas till
anskaﬀningsvärde.
BokslutsdisposiBoner och obeskaFade reserver
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas medel för särskilt syfte.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall förbundet fattat beslut om utbetalning av bidrag och meddelat mottagaren men inte
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
AvsäFningar
En avsättning redovisas när förbundet har förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Avsättningar värderas till den
bästa uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.
Kassaﬂödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar förbundets in- och utbetalningar
uppdelade på löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansierings\verksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller
utbetalningar. Som likvida medel klassificeras förutom kassamedel, disponibla
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och koncernkonto.
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Omräkning av utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket är växelkursen på
balansdagen.
Koncernförhållanden
Förbundet har ett dotterbolag, Handelsanställdas förbund Fritid AB, bolaget är vilande varav
ingen koncernredovisning upprättats enligt ÅRL 7 kap 3§.

Not 2 UppskaFningar och bedömningar
Handelsanställdas förbund gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer definitionsmässigt
inte alltid att motsvara det verkliga resultatet. Vår bedömning är att det inte föreligger någon
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under
nästkommande år.

Not 3 Bidragsintäkter
RSO-bidrag

20-01-0120-12-31

19-01-0119-12-31

11 907

12 081

Tjänstebilar

153

Erhållna projektbidrag

102

Statligt stöd hyresrabaR lokalhyresgäster (covid-19)

167

Övriga bidragsintäkter

916

1 104

12 990

13 440

20-01-0120-12-31

19-01-0119-12-31

27

107

7 110

8 124

550

177

Återbetalning premier olycksfallsförsäkring

1 866

30

Summa

9 553

8 438

20-01-0120-12-31

19-01-0119-12-31

40 044

40 332

4 177

5 183

Hemförsäkring

101 183

99 433

Summa

145 404

144 948

2020

2019

594

576

84

56

678

632

Summa

Not 4 Övriga intäkter
Vinst avyRring maskiner och inventarier
Fakturerade tjänster och kostnader
Erhållna skadestånd

Not 5 Försäkringskostnader
Medlemsolycksfallsförsäkring
Inkoms]örsäkring

Not 6 ErsäLning /ll revisorerna
Revisionsuppdrag förbund, bidrag mm
KonsultaAoner
Summa
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Not 7 Medelantal anställda
med fördelning på kvinnor och män har uppgåR All:

2020

2019

Förbundskontoret och servicekontoret
Kvinnor

78

84

Män

41

43

119

127

Kvinnor

37

36

Män

44

44

Totalt avdelningsplacerade

81

80

200

207

13

13

varav kvinnor

6

7

varav män

7

6

2020

2019

110 406

114 280

110 406

114 280

Pensionskostnader

21 983

5 008

Sociala och andra avgieer enligt lag och avtal

42 743

42 198

4 209

6 282

179 341

167 768

Utbetalda löner och ersäRningar

3 598

3 730

Pensionskostnader

1 368

998

Sociala och andra avgieer enligt lag och avtal

1 503

1 441

Totalt förbundskontoret och servicekontoret
Avdelningsplacerade

Totalt medelantal
Könsfördelning i förbundsstyrelsen per
balansdagen
Styrelseledamöter

Not 8 Personalkostnader
Löner, ersäLningar och sociala kostnader
Löner och ersäRningar (fördelning styrelse se
nedan)
Totala löner och ersäLningar

Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader
Varav /ll verkställande utskoL och styrelsen

Utbetalda löner och externa arvoden per månad
Förbundsrådet fastställde i maj 2018 ett nytt arvodessystem för verkställande utskottet.
Förändringen innebär att Ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande inte uppbär några
arvoden för sina styrelseuppdrag i Handelsantälldas förbund och Handelsanställdas A-kassa.
Vidare innebär ändringen att alla externa arvoden som de uppbär skall avräknas mot deras
bruttolön i förbundet.
Verkställande utskottet har under 2020 uppburit följande bruttolön:
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Linda Palmetzhofer, Ordförande, har en månadslön om 86 690 kr
Elisabeth Brandt Ygeman, 1:e vice ordförande, har en månadslön om 77 940 kr
Mats Hedgren, 2:e vice ordförande, har en månadslön om 77 940 kr
Huvuddelen av förbundets pensionsåtaganden tryggas i Kooperationens pensionsstiftelse.
Avkastningen i pensionsstiftelsen som för året uppgått till 4,70 procent (9,21 procent) samt
diskonteringsräntan har därmed stor påverkan på förbundets pensionskostnader. Överskottet i
pensionsstiftelsen har avräknats mot ålderspensioner som inte är tryggade i pensionsstiftelsen.
Rätt till trygghetsersättning finns för det verkställande utskottet. Detta gäller i enlighet med en
rekommendation från LO. Funktionär som inte blir omvald för ny period eller avgår under
mandatperioden kan efter beslut av Förbundsstyrelsen få trygghetsersättning.
Trygghetsersättning ska inte utgå vid frivillig avgång. Funktionär som uppbär
trygghetsersättning är skyldig att stå till organisationens förfogande för lämpliga uppdrag.

Not 9 Årets avskrivningar

20-01-0120-12-31

19-01-0119-12-31

Immateriella anläggningar

770

2 903

Maskiner och inventarier

559

525

1 329

3 428

Fram/da minimileaseavgi@er, som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

2020

2019

Förfaller All betalning inom eR år

6 659

12 124

Förfaller All betalning senare än eR men inom fem år

3 832

5 198

10 491

17 322

Under perioden kostnadsförda leasingavgieer
Fram/da minimileaseavgi@er som kommer aL
erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

6 780

8 155

Förfaller All betalning inom eR år
Förfaller All betalning senare än eR men inom
fem år

6 390

6 390

768

6 723

7 158

13 113

7 012

6 958

Not 10 Opera/onella leasingavtal

Under perioden erhållna variabla leasingavgieer

Förbundets leasingkostnader avser främst IT-drift samt ett antal verksamhetsstödjande köpta
tjänster. Under 2020 upphör många av dessa leasingavtal och nya avtal kommer att tecknas.
Förbundets leasingintäkter avser hyresintäkter för förbundets förvaltningsfastigheter.
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Not 11 Resultat från fas/ghetsförvaltning

20-01-0120-12-31

19-01-0119-12-31

21 023

20 909

−50

50

−12 052

−10 746

−2 644

−4 399

6 277

5 814

20-01-0120-12-31

19-01-0119-12-31

Utdelning

2 260

1 527

Utdelningar akAedepåer

2 810

10 556

Räntor och liknande resultatposter

−406

−6

RealisaAonsresultat vid försäljningar

18 110

44 293

Summa

22 774

56 370

Ränteintäkter

250

1 043

Summa

250

1 043

Räntekostnader

−1 256

−44

Bankavgieer

−1 587

−1 438

Summa

−2 843

−1 482

Total summa

20 181

55 931

Not 13 Bokslutsdisposi/oner

20-01-0120-12-31

19-01-0119-12-31

Återföring av periodiseringsfond

7 733

6 626

Summa förändring

7 733

6 626

20-01-0120-12-31

19-01-0119-12-31

Aktuell skaR

−6 951

−15 441

Uppskjuten skaR

−1 146

245

SkaL på årets resultat

−8 097

−15 196

Hyresintäkter
Övriga intäkter
Externa kostnader
Avskrivningar
Summa

Not 12 Resultat från ﬁnansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 14 SkaL på årets resultat
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Avstämning av eﬀek.v ska@

20-01-0120-12-31

19-01-0119-12-31

26 567

68 566

SkaR beräknad enligt gällande skaResats (21,4%)

5 685

14 673

SkaReeﬀekt byggnader

1 146

−245

–

1

1 198

700

SkaReeﬀekt av schablonintäkt på periodiseringsfond

19

27

Extra återföring av periodiseringsfond 3 %

49

42

–

−2

−8 097

−15 196

–

–

2020-12-31

2019-12-31

14 729

14 642

Redovisat resultat före skaR i den skaReplikAga
verksamheten

SkaR hänförlig All Adigare års redovisade resultat
SkaReeﬀekt av schablonintäkt på fondandelar

Eﬀekt av grundavdrag
Redovisad skaRekostnad
Diﬀerens

Not 15 Årets förändring av ändamålsbestämda medel
Styrelsen har disponerat årets resultat enligt följande:
till Kongressfonden avsätts 13 500 tkr
till Teknikfond avsätts 10 000 tkr
till Branschutvecklingsfond avsätts 10 000 tkr
till Samhällspolitisk fond avsätts 5 000 tkr
från Kongressfonden återförs 528 tkr
från Samhällspolitisk fond återförs 403 tkr
från Verksamhetsfond återförs 852 tkr

Not 16 Immateriella anläggnings/llgångar
Immateriella räggheter
Ingående anskaﬀningsvärde nyRjanderäRer
Årets anskaﬀningar
Utgående anskaﬀningsvärde
Ingående av- och nedskrivningar
Årets av- och nedskrivningar
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

87
14 729

14 729

−13 959

−11 055

−770

−2 904

−14 729

−13 959

–

770

75

Not 17 Byggnader och mark
Ingående anskaﬀningsvärden

2020-12-31

2019-12-31

183 838

183 838

-Nyanskaﬀningar

18 374

-AvyRringar och utrangeringar

−9 239

Utgående ackumulerade anskaﬀningsvärden

192 973

183 838

Ingående avskrivningar

−91 128

−86 731

-Återförda avskrivningar på avyRringar och utrangeringar
Årets avskrivningar

6 532
−2 645

−4 398

Utgående ackumulerade avskrivningar

−87 241

−91 129

Utgående restvärde enligt plan

105 732

92 709

Bokfört värde byggnader i Sverige

84 577

71 554

Bokfört värde mark

21 155

21 155

105 732

92 709

440 000

380 000

80 000

70 400

158 000

156 000

678 000

606 400

Marknadsvärden
SjökaRen 13 byggnad och mark
Skvalberget 19 byggnad och mark
Lindbacken 9 byggnad och mark

En ny värdering av förbundets fastigheter med värdetidpunkt 2020-12-31 har genomförts av ett
oberoende värderingsföretag. Samma värderingföretag användes vid den tidigare värderingen
som genomfördes per den 2019-12-31.

Not 18 Inventarier

2020-12-31

2019-12-31

20 285

21 987

532

689

Försäljningar och utrangeringar

−4 926

−2 391

Utgående ackumulerade anskaﬀningsvärden

15 891

20 285

−18 932

−19 993

Försäljningar och utrangeringar

4 924

1 586

Årets avskrivningar enligt plan

−559

−525

−14 567

−18 932

1 324

1 353

Ingående anskaﬀningsvärden
Årets förändringar:
Inköp

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets förändringar:

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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Not 19 Ak/er och andelar i koncernföretag

2020-12-31

2019-12-31

Vid årets början

100

100

Redovisat värde vid årets slut

100

100

Ackumulerade anskaﬀningsvärden:

Handelsanställdas Förbund Fritid Aktiebolag, organisationsnummer 556399-1495.
Säte: Stockholm, Kapitalandel 100% av 100 tkr, röstandel 100%.
Bolaget har varit vilande under flera år och bedriver ingen verksamhet. Med anledning därav
har beslut tagits under 2020 att försätta bolaget i likvidation. Likvidationen beräknas vara klar
under första kvartalet 2021.
Eget kapital uppgår till 1 051 tkr.
Årets resultat för 2020 är -25 tkr.

Not 20 Andra långfris/ga värdepappersinnehav

2020-12-31

2019-12-31

1 033 943

865 424

306 926

590 856

Årets avyRringar

−245 230

−422 337

Utgående ackumulerade anskaﬀningsvärden

1 095 639

1 033 943

Öhman Global Hållbar A

45 988

45 539

SHB Global Tema Criteria

71 665

70 983

342 625

255 891

–

6 489

42 219

42 219

207 116

207 116

66

66

–

70 620

SPP Grön Obl.fond

25 112

25 068

Öhman FRN Hållbar A

50 000

50 000

Öhman Penningmarknadsfond

92 000

112 320

–

45 243

80 664

–

138 184

102 389

Summa anskaﬀningsvärde

1 095 639

1 033 943

Redovisat värde

1 095 639

1 033 943

Marknadsvärde

1 624 326

1 443 722

Ackumulerade anskaﬀningsvärden:
Ingående anskaﬀningsvärden
Årets anskaﬀningar

Speciﬁka/on av innehav

AkAefonder S & P
Swedbank A-akAer
Nordiskplaceringsdepå
Förbundsfonden Swedbank
Folksam akAefond
SHB Ftgsobl fond Cr

Öhman Ftgobl fond Hållbar A
Övriga räntefonder
SPP Global Ftgobli Plus A

Förbundet har under 2020 fortsatt sitt arbete i enlighet med placeringspolicyn samt i samråd
med placringsrådet. Arbetet med att renodla innehavet mot aktie- och räntefonder har slutförts.
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Not 21 Andra långfris/ga fordringar

2020-12-31

Ingående anskaﬀningsvärden
Minskningar

2019-12-31
22 317

–

−22 317

Ökningar

–

–

Utgående ackumulerat anskaﬀningsvärde

0

–

FörskoRspremie Hemförsäkring

–

–

Summa

0

–

24 729

123 118

Justering av uRagna premier föregående år

–

−856

Kapitalavkastning

–

3 052

Kapitalavkastning, def jmf prel föregående år

–

−2 009

−24 729

−98 576

Tillgångar

–

24 729

Behövlig reserv
Förbundets fordran redovisas under följande poster i
balansräkningen:

–

24 729

Andra långfrisAga fordringar

–

–

Övriga kor]risAga fordringar

–

24 729

Not 22 Ideella placeringar

2020

2019

Ingående anskaﬀningsvärden

168 947

131 616

9

37 331

168 956

168 947

Företag

Antal

Bokfört värde

Sv Riksbyggen

4 328

2 084

7

13 723

121

1 809

50

50

Arena Idé Kapital AB akAe

1

–

Arena Idé Kapital AB villkorat akAeägarAllskoR

1

10 000

Arena Idé Kapital AB akAeägarlån

1

40 000

450

1 285

10 000

100 005

Fördelning:

Speciﬁka/on Hemförsäkring
Ingående premiereserv

URagna premier under året

Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerat anskaﬀningsvärde

LO:s Försäkrings HB
Aeonbladet
Facket Medlemsförmåner Sv AB

LO Mediehus AB
Bantorget Hyresbostäder AB
Summa

168 956
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Not 23 Uppskjuten skaL

2020

2019

Uppskjuten skaR hänförlig All temporära skillnader mellan
bokföringsmässigt och skaRemässigt värde på byggnader

−408

738

Summa

−408

738

2020-12-31

2019-12-31

−76

4 440

Fordringar A-kassan

4 047

4 697

Summa

3 971

9 137

2020-12-31

2019-12-31

–

24 729

Övriga poster

6 418

7 494

Summa

6 418

32 223

2020-12-31

2019-12-31

Förutbetalda hyror

181

2 958

Upplupna ränteintäkter

996

1 000

Rikskortet förutbetalt

395

408

Övriga poster

3 086

324

Summa

4 658

4 690

2020-12-31

2019-12-31

SBAB

–

38

Summa

–

38

Bokfört värde

–

38

Not 24 Fordringar närstående organisa/oner
Fordringar avdelningar

Not 25 Övriga korhris/ga fordringar
FörskoRspremie Hemförsäkring, kor]risAg del (not 21)

Not 26 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 27 Korhris/ga placeringar
Värderat /ll anskaﬀningsvärde
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Not 28 Ändamålsbestämda medel

2020-12-31

2019-12-31

70 126

71 710

–

24 091

Kongressfond

34 472

21 500

Verksamhetsfond

66 074

66 927

Teknikfond

63 247

53 247

Utbildningsfond

56 320

56 320

Fond för extraordinära medlemskostnader

13 500

13 500

Premieregleringsfond, försäkringar

60 486

60 485

Branschutvecklingsfond

43 894

33 894

SamhällspoliAsk fond

56 356

9 799

Omställningsfond

14 396

56 356

478 871

467 829

2020-12-31

2019-12-31

Periodiseringsfond för beskaRningsår 2014

–

7 733

Periodiseringsfond för beskaRningsår 2015

10 209

10 209

Summa

10 209

17 942

2020-12-31

2019-12-31

Pensionsskuld för ej tryggade pensioner för
betalningsuppdrag

13 794

16 733

Summa

13 794

16 733

2020-12-31

2019-12-31

1 009

1 040

2020-12-31

2019-12-31

Speciﬁka/on ändamålsbestämda medel
KollekAv hemförsäkring
KollekAv hemförsäkring 36 månader

Not 29 Periodiseringsfonder

Not 30 AvsäLningar

Not 31 Skulder /ll koncernföretag
Skuld All doRerbolaget Handelsanställdas Förbund FriAd AB

Not 32 Eventualförpliktelser
Investeringsförbindelse Bantorget Hyresbostäder AB
Borgensåtagande Bantorget Hyresbostäder AB

–
2 509

11 746
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Not 33 Kassaﬂöde

2020-12-31

2019-12-31

26 413

99 029

AvsäRning All ej tryggade pensionsu]ästelser
RealisaAonsresultat försäljning bilar och immateriella
anläggningsAllgångar

−2 939

−10 966

Summa

23 474

Slutreglering premier för den kollekAva hemförsäkringen
och inkoms]örsäkringen

−99
87 964

Not 34 Händelser eYer balansdagen
På samma sätt som år 2020 inleddes fortsatte år 2021. Den pandemi som drabbat Sverige och
Världen blev större, längre och mer omfattande än vad någon kunnat föreställa sig. För Handels
innebär detta att vi tvingats ställa om mycket av vår verksamhet och att vi också tagit beslut att
förkorta vår planerade kongress i maj 2021 för att återuppta kongressen i början av år 2022, så
att vi kan mötas och debattera på ett sådant sätt som man ska på en kongress.
Just nu är det högsta prioritet att trots rådande pandemi möta våra medlemmars frågor och oro
och var det stöd som de behöver. Förbundet har till stor del ställt om sin kursverksamhet för att
kunna genomföra utbildningar digitalt. Förbundets medlemmar riskerar i likhet med många
andra på arbetsmarknaden att drabbas av ytterligare varsel och uppsägningar. Förbundet har
dock en god beredskap för att möta detta.

Not 35 Skulder närstående organisa/on

2020-12-31

2019-12-31

Skuld All A-kassan

26 762

23 113

Skuld All avdelningar

14 748

22 053

Skuld All övriga närstående organisaAoner

114 486

71 880

Summa

155 996

117 046

2020-12-31

2019-12-31

Upplupna semesterlöner

18 387

17 536

Upplupna sociala avgieer

5 839

5 510

Upplupna hyresintäkter

1 925

4 679

Upplupna kostnader LO-TCO RäRsskydd

1 960

2 768

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

3 710

4 013

31 821

34 506

Not 36 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa
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UnderskriJer
Stockholm den dag som framgår av vår digitala underskrift.

Linda Palmetzhofer
Styrelseordförande

Elisabeth Brandt Ygeman
1:e vice ordförande

Mats Hedgren
2:e vice ordförande

Melinda Hedström

Tommie Hägg

Per Lilja

Tomas Lindgren

Veronika Alneborn Ödmark

Andreas Samuelsson

Rasmus Tallén

Cris2na Vezeteu

Rickard Vivallius

Elin Westerberg

Vår revisionsberäWelse har lämnats den dag som framgår av vår digitala underskriX.

Chris2ne Wikström
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Helén Sandgren Stenmark

Magnus Andersson

Conny Carlsson
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Revisionsberä-else
Till kongressen i Handelsanställdas förbund, org.nr 846000-1996

Rapport om årsredovisningen
ULalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Handelsanställdas förbund för år 2020.
Förbundets årsredovisning ingår på sidorna 57–82 i detta dokument. Enligt vår uppfattning har
årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisnings-lagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uLalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda
revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att
de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Annan informa/on än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på
sidorna 1–56. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information. Vårt uttalande
avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information. I samband med vår revision av
årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det
arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Vid
upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision
enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
• skaﬀar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse
för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om eﬀektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
förbundets resultat och ställning.
84

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förfaLningar
ULalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning
för Handelsanställdas förbund för år 2020. Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uLalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträﬀande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet,
är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet. Som en del av en revision enligt god
revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm den dag som framgår av vår digitala underskrift

Chris2ne Wikström
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Helén Sandgren Stenmark

Conny Carlsson

Magnus Andersson
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RevisionsberäLelse
Till kongressen i Handelsanställdas förbund, org.nr 846000-1996

Vi har granskat förbundsstyrelsens och förbundsrådets förvaltning i Handelsanställdas förbund
för åren 2016-2020.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revisionsberättelser är avgivna
till förbundsrådet för räkenskapsåren 2016-2019 och till kongressen för räkenskapsåret 2020.
Vi tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för förbundsstyrelsens och förbundsrådets ledamöter för
åren 2016-2020.

Stockholm den dag som framgår av vår digitala underskrift

Chris2ne Wikström
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Helén Sandgren Stenmark

Conny Carlsson

Magnus Andersson
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Tabeller
Organiseringsgrad och medlemsutveckling
Organiseringsgrad
79% av de större arbetsplatserna20 har arbetsplatsorganisation medan endast 27% av de mindre
arbetsplatserna har det. Det finns ungefär lika många medlemmar på större och mindre
arbetsplatser.
ArbetsplatsorganisaMon
på större arbetsplatser

ArbetsplatsorganisaMon
på mindre arbetsplatser

Andel medlemmar på större
respekMve mindre arbetsplatser

21 %

27 %
50 %
79 %

50 %

73 %

159 921

Medlemsutvecklingen

2020

156 491
155 145

154 388

2017
2018

YrkesakMva

2019

Pensionärer

Elevmedlemmar

6 229

6 166

6 700

23 986

23 803

23 606

126 276

125 176

124 082

5 138
23 460
131 323

2017= 156 491 (+73) 0,0%
2018 = 155 145 (-1 346) -0,9%
2019 = 154 388 (- 757) -0,5%
2020 = 159 921 (+ 5 533) +3,6%
Mer statistik finns i Handels medlemsbokslut över 2020.
20

Med större arbetsplats avses en arbetsplats där antalet medlemmar (+ antalet enskilt anslutna) är minst 15.
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GRI-index
Förbundsstyrelsen ansvarar för hållbarhetsrapporten som avser organisationsnummer
846000-1996, Handelsanställdas förbund centralt.
GRI-nr

Ämne

Svar

102-1

OrganisaAonens namn

Handelsanställdas förbund

102-2
NGO

Verksamhet och tjänster. Huvudsakliga akAviteter
och hur de förhåller sig All strategiska mål.

Sid 6–7

102-3

Huvudkontorets placering

Stockholm

102-4

Länder där organisaAonen är verksam

Sverige

102-5
NGO

Ideell förening
Sid 9–10

102-6

Ägarstruktur och företagsform. Registrering som
ideell förening, mak]ördelning mellan högsta
styrande organ och förvaltningen. Hur medlemmar i
det högsta styrande organet väljs, avsäRs och hur
länge
siRer. som organisaAonen är verksam i.
Marknader

NGO

Inkomst totalt (Allgångar och skulder)

Sid 65–66

102-7
NGO

OrganisaAonens storlek. Antal medlemmar

Sid 9

102-8
NGO

InformaAon om anställda och andra som arbetar
inom organisaAonen, ex frivilligarbetare.

Sid 9, 38

102-9

Värdekedja (Leverantörskedja)

Sid 8

102-10

Väsentliga förändringar gällande organisaAon och
leverantörskedjan.

Ej aktuellt

102-11

FörsikAghetsprincipen

Sid 13, 55

102-12

Externa iniAaAv som organisaAonen stöder

Sid 47–48

102-13
NGO

Medlemskap i organisaAoner, koaliAoner och
allianser

Sid 47–48

102-14

Ledningens uRalande

Sid 3-4

102-16

Värderingar, principer och eAska riktlinjer

Sid 6-7, 37, 39

102-18

OrganisaAonens styrning

Sid 9-10

102-40
NGO

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

Sid 8–9

102-41

Andel anställda med kollekAvavtal

100%

102-42

IdenAﬁering av intressenter

Sid 8

102-43

Intressentdialog

Sid 8–9, 24–25

Ideell, oﬀentlig
och privat sektor
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102-44

Intressenternas väsentliga frågor.

Sid 8

102-45

Enheter som ingår i den ﬁnansiella redovisningen

Org nr
846000-1996

102-46

Process för aR deﬁniera redovisningens innehåll och
avgränsning

Sid 5, 8

102-47

Lista över väsentliga frågor

Sid 5, 8

102-48

Förändringar av informaAon

Ej aktuellt

102-49

Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

Sid 3–4

102-50

Redovisningsperiod

1 jan 202031 dec 2020

102-51

Datum för publicering av senaste redovisningen

april 2020

102-52

Redovisningscykel

Kalenderår

102-53

Kontaktperson för redovisningen

Karin Bergström

102-54

Redovisning i enlighet med GRI Standarder

Inspirerad av
core-nivån
NGO-standard

102-55

GRI innehållsindex

Sid 88-90

102-56

Granskning och bestyrkande

Ej bestyrkt.
Sid 56

103

NarraAv informaAon om hur organisaAonen idenAﬁerar,
analyserar och svarar på dess fakAska och potenAella eﬀekter.

Sid 13, 55

200

OrganisaAonens påverkan på intressenternas ekonomiska
förhållanden och ekonomiska system på lokal, naAonell och global nivå.

201, 103

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

Sid 64

203, 103
NGO7

Indirekt ekonomisk påverkan: Socialt ansvarsfulla investeringar.

Sid 53–54

205, 103

AnAkorrupAon: Riskbedömning. Utbildning i anAkorrupAon.
Ev korrupAonsincidenter och åtgärder.

Sid 53–54

300

OrganisaAonens eﬀekter på levande och icke levande naturliga
system, inklusive mark, lue, vaRen och ekosystem.
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302, 103

Energi: Energiförbrukning i waR-Ammar och bränsletyper.

Sid 52

305, 103

Utsläpp: Utsläpp av ämnen från en källa All lueen/atmosfären.
Ex: växthusgas (GHG).

Sid 51

306, 103

Utsläpp och avfall: Återvinning och kompostering av ofarligt
avfall.

Sid 52

308, 103

Leverantörers miljöpåverkan: Strategier för aR förebygga och
mildra negaAv miljöpåverkan hos leverantörer.

Sid 49–52

400

OrganisaAonens påverkan på de sociala system inom vilka den verkar.

401, 103

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

Sid 37–38

403, NGO
9,103

Arbetsskydd och hälsovård: Arbetsskyddssystem och hälsovård
för anställda

Sid 39

404,
NGO103

Kompetensutveckling och utbildning: Antal utbildningsAmmar
för anställda (och förtroendevalda) per kön och kategori.
ProgrameﬀekAvitet.

Sid 40, 13

405, NGO
4, 103

Mångfald och jämställdhet: Lönespridning per kön och
tjänstekategori. Styrning: analys, planering, implementering,
utvärdering och lärande. ProgrameﬀekAvitet.

Sid 38, 43

406, 103

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

Sid 43

407, 103

Föreningsfrihet och räR All kollekAvförhandlingar:
Åtgärder som organisaAonen vidtagit under året för aR stödja
arbetstagarnas föreningsfrihet eller räR All kollekAva
förhandlingar.

Sid 38, 44-46

408, 103

Barnarbete: Åtgärder som organisaAonen vidtagit under året
för aR bidra All aR avskaﬀa barnarbete.

Sid 46, 53–54

412, 103

Mänskliga räugheter: Totalt antal Ammar under året som
ägnats åt utbildning i mänskliga räugheter relevanta för
verksamheten, samt andel anställda som utbildats.

Sid 45

414, 103

Leverantörers respekt för mänskliga räugheter:
Investeringsavtal och kontrakt som inkluderar mänskliga
räughetsklausuler.

Sid 53–54

418, NGO
2, 103

Kundintegritet: Klagomål avseende broR mot kundens
integritet. Förlust av kunddata. ProgrameﬀekAvitet.

Sid 26, 41–42
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NGO 10,
103

MarknadskommunikaAon: Reglerna för eAskt försvarbar
Sid 26, 31–36
marknadskommunikaAon. Antal klagomål, mekanismer för aR
bedöma och svara på klagomål gällande verksamhet och policy.
ProgrameﬀekAvitet.

419, 103

Socioekonomisk eeerlevnad: Eeerlevnaden av naAonella lagar
eller förordningar rörande social och ekonomiska frågor

Sid 54

NGO1, 103 Intressentengagemang: Processer för aR involvera intressenter
i aR skapa, implementera och utvärdera policy och verksamhet
samt hur beslut och beslutsprocesser kommuniceras.
ProgrameﬀekAvitet.

Sid 8–9

NGO 5,
103

Påverkansarbete: Processer kring påverkans- och opinionsarbete. ProgrameﬀekAvitet.

Sid 31–36

NGO 3,
103

Utvärdering, uppföljning och lärande: Processer för aR förändra Sid 13, 35, 37,
verksamheten och hur deRa kommuniceras.
41–42
ProgrameﬀekAvitet.

NGO

Koordinering: Processer för partnerskap och för aR koordinera
och samordna akAviteter med andra aktörer för aR nå större
eﬀekAvitet.

Sid 47–48
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Du når
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, arbetsmiljö,
rättigheter och medlemsförmåner till frågor om din medlemsavgift.
Du når Handels Direkt alla vardagar på telefon 0771-666 444, oavsett var du bor.

Handels Direkt 0771- 666 444
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