Principprogram och handlingsprogram
I vårt principprogram och våra handlingsprogram tar vi upp de viktigaste utmaningarna i omvärlden
för våra medlemmar och Handels som organisation. Det ger en grund för kongressen att peka ut
vilken väg vi ska gå för att hitta lösningar som gynnar och stärker våra medlemmar.
1. Principprogram för jämlikhet
Principprogrammet talar om vad Handels står för och slår fast vår roll och uppgift. Där beskriver
vi grunden för vårt fackliga arbete, vår syn på människan, arbetet och samhället.
2. Handlingsprogram för framtidens branscher
Programmet handlar om hur jobben och våra branscher utvecklas, till exempel när det gäller ny
teknik. Den snabba utvecklingen sätter fokus på Handelsmedlemmars yrkesskicklighet och rätten
till kompetensutveckling. Programmet tar även upp behovet av en hållbar utveckling, trygga omställningsmöjligheter och frågor som rör utbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik.
3. Handlingsprogram för trygga jobb
I detta program beskriver vi villkoren i arbetslivet och vägen mot trygga jobb. Att anställda ska ha
inflytande över arbetstiden och lönen, må bra och trivas på arbetsplatsen.
4. Handlingsprogram för facklig styrka
Syftet med det här programmet är att staka ut vägen framåt för vår organisation. Fokus handlar om
att bygga organisationen så att vi blir många och därmed starka.
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Handlingsprogram för trygga jobb
1. Jakt på kostnader skapar otrygga anställningar
Att alla som arbetar ska ha goda villkor och ett hållbart arbetsliv är helt grundläggande för oss. Det
kräver trygga anställningar, löner som går att leva på, arbetstider som gör det möjligt att ha ett meningsfullt liv även utanför arbetet liksom god arbetsmiljö som säkerställer välbefinnande för alla som arbetar i våra branscher.
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Detta är idag långt från verklighet för en betydande del av de anställda. Trots att en stor del av de
som arbetar inom Handels branschområden trivs med sina jobb, sina arbetsplatser och sina kollegor är det många som slutar på grund av dåliga arbetsvillkor. Orsaken är arbetsgivares strävan att
spara in på kostnader genom att skära ned på personal. Scheman minutanpassas så att arbetsstyrkan aldrig är större än vad som är absolut nödvändigt. Resultatet blir organisationer med minimal
grundbemanning med få fasta heltidstjänster som bygger på att anställda hela tiden presterar allt de
kan. Det innebär också fler anställda på ofrivillig deltid, fler visstidsanställda och inhyrd personal
istället för egen.
För allt fler anställda innebär detta stor otrygghet. Alltför många tvingas jaga extratimmar och
hoppa in med kort varsel för att få ihop till en inkomst som går att leva på. Att ha ett tidsbegränsat
kontrakt och inte veta om eller när du får jobba nästa gång gör det svårt att kombinera privatliv och
arbete i vardagen. För att inte tala om möjligheterna att kunna planera framtiden och att orka arbeta ett helt yrkesliv. Konsekvenserna av att ha en otrygg anställning har visat sig särskilt tydliga under
coronapandemin. Det är de med korta visstider, kontrakt med få timmar och behovsanställningar som
först blir av med jobbet när arbetsgivaren måste skära ned på personal.
Hela arbetsplatsen påverkas av den slimmade bemanningen som ofta går hand i hand med krav på
ökad produktivitet. Följden blir stressig arbetsmiljö med fler som drabbas av ohälsa och sjukskrivs.
Den ökade pressen gör det också svårare för personer med särskilda behov att passa in på arbetsplatsen och får till följd att allt fler hamnar längre ifrån arbetsmarknaden. Dåliga arbetsvillkor gör
även att arbetsgivare får problem med att locka och behålla personal. Digitalisering, teknikutveckling, klimatförändringar och kundernas förväntningar gör att våra branscher förändras och allt
högre krav ställs på kompetent och kunnig personal, men otrygga anställningar och dålig arbetsmiljö innebär hinder för branscherna att utvecklas. Detta kan inte kan fortsätta i längden. Det är
orimligt att arbetsgivares strävan att spara på kostnader går före anställdas hälsa och möjlighet till
ett anständigt yrkesliv.
Den ökade otryggheten på arbetsmarknaden leder till ökade klyftor i samhället. När tidsbegränsade
anställningar ökar och nya, ännu mer otrygga former av arbeten växer fram är det de mest utsatta
grupperna som drabbas hårdast. Otrygga villkor är nämligen vanligast bland kvinnor, arbetare,
unga och personer med utländsk bakgrund. Att arbeta för tryggare villkor på arbetsmarknaden är
därför en viktig fråga för jämlikheten. Trygga anställningar är även en förutsättning för fackligt arbete. För att kunna bygga starka fackklubbar krävs anställda som vågar påpeka brister och kräva
bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö.
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2. Jobbet ska ge en lön och pension att leva på
En stor del av Handels medlemmar arbetar ofrivilligt deltid. Många av dem har en lön som varierar
stort varje månad eller en lön som gör att de ligger under fattigdomsgränsen. Att inkomstklyftorna i
Sverige ökar får inte bara konsekvenser för individen när lönen inte går att leva på. Det påverkar
också hela familjer, och de barn som tvingas växa upp i fattigdom.
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Deltidsarbetande har dessutom ofta en sämre arbetsmiljö, eftersom de oftare än andra utför tungt,
enformigt och statiskt arbete. Därför ska heltid vara norm på alla arbetsplatser inom våra branscher. Det innebär att heltidsarbete ska vara regel och deltidsarbete undantaget. För att anställa
på deltid ska det krävas objektiva skäl. Att heltid blir norm inom våra branscher är även viktigt för
jämställdheten, eftersom det är betydligt vanligare att kvinnor arbetar deltid.
På många arbetsplatser jobbar anställda ständigt fler timmar än de som finns i deras anställningskontrakt. När övertid och mertid används systematiskt måste det leda till att arbetstidsmåttet höjs
för deltidsanställda. Dessutom måste rätten stärkas för deltidsanställda att få fler timmar på kontraktet innan nyanställningar sker.
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Likväl som det ska gå att leva på sin lön ska det gå att leva på sin pension. Idag lever en stor andel
av Handels pensionärsmedlemmar under fattigdomsgränsen trots att de har ett långt yrkesliv bakom sig. Kvinnor är de största förlorarna i det nuvarande pensionssystemet eftersom de oftare än
män arbetat deltid och tagit ut föräldraledighet under arbetslivet. Pensionssystemet ska vara rättvist
så att alla människor kan leva ett gott liv även efter yrkeslivet. Att anställda inom arbetaryrken
generellt börjar jobba tidigare än andra grupper bör speglas i pensionssystemet. Bland annat ska
pensionsavsättningar göras från första dagen i arbete fram till dess att man väljer att ta ut pension.
För att få in mer pengar i pensionssystemet krävs också att avsättningarna höjs.
Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
•

Att heltid ska vara norm inom samtliga våra branscher

•

Att stärka deltidsanställdas rättigheter att få fler fasta timmar på kontraktet.

•

Förbättringar i pensionssystemet som garanterar våra medlemmar en skälig inkomst efter
yrkeslivet.

3. …med en trygg form av anställning
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Idag används tidsbegränsade anställningar många gånger som en del av den permanenta verksamheten. Det måste ändras. En tidsbegränsad anställning ska kunna motiveras av arbetsgivaren och
bara tillåtas om det finns objektiva skäl. Tillsvidareanställning ska vara regel för anställda på hela
arbetsmarknaden. Dessutom ska anställningen vara hos den arbetsgivare vars arbetsplats du jobbar
på. Bara i undantagsfall ska bemanningsföretag anlitas. När inhyrd personal tas in ska det vara en
tillfällig lösning, som det finns objektiva skäl för. När så sker är det självklart att de ska ha likvärdiga löner och villkor som andra anställda på arbetsplatsen. Inhyrning ska inte ersätta en hög
grundbemanning eller göra det svårt för deltidsanställda som önskar att gå upp i tid.
Det krävs ett helhetsperspektiv och arbete på flera nivåer för att nå målet om trygga anställningar.
Risken finns att om en otrygg anställningsform försvinner så ökar otryggheten på andra sätt. Ett
sätt är att se till att lagar, regler och avtal tryggar våra medlemmar från uppsägningar på osakliga
grunder. Inte bara anställningen, utan även arbetstimmarna, måste skyddas. Arbetsgivare ska inte
kunna hyvla anställdas arbetstimmar genom att kalla det omorganisation eller omplacering.
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Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
•

Att osakliga visstidsanställningar ska försvinna.

•

Att anställningar och arbetstimmar är skyddade mot osakliga uppsägningar och hyvlingar.

•

Att det ska krävas objektiva skäl och endast vara en tillfällig lösning att hyra in personal
från bemanningsföretag.

4. Otrygghet och solidaritet går över alla gränser
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Otryggheten ökar mer för vissa grupper än för andra på arbetsmarknaden. De som har den allra
osäkraste ställningen är de arbetstagare som befinner sig längst bort från den ordinarie arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om de som gör tillfälliga inhopp, eller ”gig”, på arbetsmarknaden,
kanske utan att ens veta vem uppdragsgivaren är. Den som tar uppdrag på detta sätt kan inte ta del
av de skydd som finns för anställda i lagar och i kollektivavtal, vilket gör att hen har en mycket utsatt position. Dessutom saknas ofta skyddsnät vid sjukdom eller arbetslöshet helt. Hittills är gigekonomin tydligare koncentrerad till andra branscher än de Handels organiserar. Men om Sverige
följer en liknande utveckling som många andra länder kan gig-kontrakt bli betydligt vanligare även
inom handelsyrken. För att vara förberedda inför en sådan utveckling behöver en strategi utarbetas
med fokus på hur villkoren för arbetarna inom gig-ekonomin kan förbättras, liksom hur de kan organiseras.
En annan grupp med svag position på arbetsmarknaden är arbetskraftsinvandrare, eftersom de står
i en extrem beroendeställning till arbetsgivarna. När man riskerar sitt arbetstillstånd och sitt uppehållstillstånd är det mycket svårt att påpeka brister eller fel på arbetsplatsen eller i anställningsvillkoren. För att arbetskraftsinvandrare inte ska riskera att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare måste
deras ställning stärkas. Arbetsgivare som missköter sig måste också kunna ställas till svars i högre
utsträckning. Arbetskraftsinvandringen ska inte användas som ett sätt att dumpa löner och villkor.
Därför ska svenska kollektivavtal gälla på den svenska arbetsmarknaden.
Arbetsmarknaden blir alltmer internationell. Den ökade arbetskraftsinvandringen är ett tecken på
det. Ett annat att utländska företag med en helt annan syn på fackförbund än svenska företag etablerar sig i Sverige. Samtidigt transporteras såväl varor som tjänster i allt högre utsträckning mellan
länder. Händelser i vår omvärld och beslut som fattas utanför Sverige påverkar arbetare på vår arbetsmarknad i hög utsträckning idag. Det gör att samverkan med fackliga organisationer i andra
länder för att stärka arbetares rättigheter i hela världen är mer angeläget än någonsin. Ett viktigt
medel för att kunna förbättra arbetsvillkoren för miljontals arbetare världen över är globala ramavtal med multinationella företag. På europeisk nivå är arbetet med europeiska företagsråd (EWC)
värdefullt för att förbättra rätten till gränsöverskridande information och samråd för anställda.
Den svenska partsmodellen innebär att fack och arbetsgivare kommer överens om löner och andra
villkor på arbetsmarknaden, utan inblandning av politiker. Denna modell måste vi värna, även om
den hotas av politiska förslag i EU. Samtidigt måste vi kunna anpassa oss och vara solidariska med
våra kamrater i länder med svagare fackförbund. Målet är att hitta kompromisser som fungerar för
anställda i alla EU-länder, försvarar vår partsmodell och stärker fackliga rättigheter såväl i Sverige
som globalt.
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Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
•

Att utarbeta en strategi för att organisera och förbättra villkoren för arbetare i gig-ekonomin.

•

Att arbetskraftsinvandrares ställning ska stärkas på arbetsmarknaden.

•

Att försvara den svenska partsmodellen i internationella sammanhang samtidigt som vi har
en konstruktiv hållning gällande förslag som är menade att stärka arbetstagares villkor.
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5. Större makt över arbetstid, bemanning och schemaläggning
Dåliga arbetsvillkor och brist på kompetensutveckling är de största anledningarna till att anställda i
handeln väljer att byta bransch. För att få fler anställda att välja att stanna ett helt yrkesliv i samma
bransch och för att höja statusen på våra yrken krävs därför satsningar på långsiktig bemanningsplanering och kompetensutveckling som hänger ihop med löneutvecklingen.
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För att anställda i högre utsträckning ska kunna planera sina liv behöver bemanningsplanering och
schemaläggning göras i god tid. Dessutom måste de lokala fackliga organisationerna ha större inflytande över hur bemanningen planeras. Arbetsgivare måste i högre utsträckning ta hänsyn till enskilda anställdas önskemål när det gäller att lägga schema och att bestämma semester. Men bemanningsplaneringen är även viktigt för arbetsmiljön, eftersom den ska tala om hur stor och vilken typ
av bemanning som behövs under specifika tider. Det innebär också att den fackliga organisationen
ska ha inflytande över när tillfällig personal, i form av tidsbegränsat anställda och inhyrda, tas in
och hur detta sker.
Arbetstidens längd och förläggning är för butiksanställda tätt sammankopplade med arbetsplatsens
öppettider. Ju längre öppettider, desto svårare blir det att få en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Långa öppettider ökar även risken för otrygga arbetsvillkor, som ensamarbete och korta deltidskontrakt. Att butikers öppettider kortas är därför en viktig fråga för såväl förbättrad arbetsmiljö som för ökad livskvalitet. Pensionsåldern har höjts och vi måste jobba längre för att få en rimlig pension. Men för att orka göra det på ett sätt som är hållbart bör en förkortning av arbetstiden
ske. Handels har en långsiktig vision om en lagstadgad förkortning av heltidsmåttet för normalarbetstiden. Det ska ske på ett sätt som underlättar deltidsanställdas möjlighet att öka sitt arbetstidsmått. Som en del av en arbetstidsförkortning vill Handels även se fler semesterdagar. Det är en
viktig åtgärd för att öka möjligheterna till återhämtning under arbetslivet och se till att anställda
håller sig friska.
Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
•

Att lokala fackliga organisationer ska ha inflytande när långsiktiga bemanningsplaner tas fram.

6. Jämställdhet och solidaritet ger rättvisa löner
30

För att få ett mer jämlikt samhälle behövs en solidarisk lönepolitik. När löneskillnaderna mellan
olika grupper minskar, minskar även klyftorna i samhället. Lönerna behöver därför jämnas ut generellt: mellan olika grupper av löntagare, mellan arbetare och tjänstemän och mellan löntagare i
samma bransch. Lika lön för lika och likvärdigt arbete är självklart. Lika självklart är att det inte
finns några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. För att nå dit krävs generella satsningar i samhället på jämställdhet. En viktig sådan syftar till att få ett jämnare uttag av föräldraledighet, med målet att föräldraförsäkringen ska vara individuell och fördelas lika mellan föräldrarna.
All lönesättning ska utgå ifrån rikstäckande kollektivavtal mellan arbetsmarknadens centrala parter. Den solidariska lönepolitiken är vägledande i våra förhandlingar om kollektivavtal.
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Genom att samordna oss med andra LO-förbund blir vi en starkare kraft för rättvisa och jämställda
löner. Inför avtalsrörelser är Handels både pådrivande och en garant för att vi tillsammans inom
LO-familjen skapar en stark samordning som utgår från tydliga låglöne- och jämställdhetssatsningar inom ramen för en solidarisk lönepolitik.
På arbetsplatserna ska målet vara att ta bort osakliga skillnader i lön. Istället för att lönen grundas
på arbetsgivares subjektiva bedömning ska den bestämmas utifrån arbetets innehåll och den anställdes kunskaper. När kraven i arbetet höjs eller den anställde ökar sin kompetens och får nya kunskaper ska lönen höjas. Kriterierna för det ska vara tydliga och transparenta.
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Lokala lönesystem för arbetsplatserna bör därför utvecklas som bidrar till rättvis löne- och kompetensutveckling för de anställda. En förutsättning för att lyckas med detta är att de an- ställda har inflytande i processen. De lokala fackklubbarna och fackombuden ska delta både när arbetets innehåll och krav värderas och när lönesystemen utformas.
Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
•

Jämställda löner och generella löneutjämningar mellan olika grupper av anställda.

•

Att lokala fackliga organisationer är med och utvecklar lokala lönesystem som bygger på
anställdas kunskaper och arbetsinnehåll.

7. God arbetsmiljö främjar engagemang och produktivitet
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Arbetsplatser där människor trivs och mår bra leder i högre utsträckning till engagemang, produktivitet och kreativitet bland anställda än vad hårdare krav och ökad kontroll gör. Är arbetsmiljön
dålig så ökar risken för stressrelaterad ohälsa. Det är ett problem som vi ser växa i hela samhället
såväl som inom våra branscher. Ofta handlar det om hur arbetet organiseras. Färre anställda i
kombination med ökade krav och kontroll av arbetsprestationer leder till hög arbetsbelastning och
stressiga arbetsmiljöer. Ska stressen och risken att anställda blir sjuka minska krävs därför satsningar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Likaså gör en höjd pensionsålder det allt
viktigare med satsningar på god arbetsmiljö för att orka arbeta ett helt yrkesliv.
Orsakerna till att anställda riskerar sin hälsa är ofta dålig planering av schema och bemanning,
bristande ledarskap och för lite personal. Hög arbetsbelastning går ofta hand i hand med otrygga
anställningar. Tillfälliga och korta anställningar är som vanligast på arbetsplatser där man skär ner
på personal som mest. Det leder till stressiga arbetsplatser där bemanningen sällan är tillräcklig
samtidigt som otryggheten är hög. För att förbättra arbetsmiljön behövs därför bättre organisationer på arbetsplatserna, där arbetsbelastningen inte riskerar att bli ohälsosamt hög. Kunskaperna
om hur ohälsosam arbetsbelastning förebyggs och hanteras måste öka hos chefer och anställda.
En dålig organisation på arbetsplatsen kan leda till att själva arbetsklimatet blir sämre, kollegor
emellan och gentemot arbetsledningen. Det kan bli grogrund för kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier. Även för denna typ av arbetsmiljöproblem krävs bättre arbetsorganisationer,
med chefer och anställda som vet hur man förebygger och hanterar problemen.
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Skyddsombuden spelar en central roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Att skyddsombuden
utses av den fackliga organisationen är helt grundläggande för att vi ska kunna ha insyn i och påverka arbetsmiljön i våra branscher. Det är skyddsombudens roll att bevaka och verka för att arbetsgivare tar sitt ansvar och följer de lagar och regler som finns gällande arbetsmiljön. En viktig målsättning är därför att fler anställda inom våra branscher ska ha lokala skyddsombud på sina arbetsplatser. Skyddsombuden måste även få möjlighet att utföra sina uppdrag. För det krävs tillräckligt
med avsatt tid och utbildning.
Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
•

Ökade kunskaper om hur ohälsosam arbetsbelastning förebyggs och hanteras.

•

Ökade kunskaper om hur kränkande särbehandling och trakasserier förebyggs och hanteras.

•

Att stärka skyddsombuden i sitt arbete.
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8. Arbetsgivaren ansvarar för all säkerhet och trygghet
Att vara trygg och säker på sin arbetsplats är en självklarhet. Du ska varken behöva riskera din psykiska eller din fysiska hälsa på jobbet. För att undvika arbetsskador och fysisk ohälsa är det viktigt
att tungt och ensidigt upprepat arbete varvas med annat jobb. Att rotera mellan arbetsuppgifter
spelar roll även för trivseln. Lika viktigt för säkerheten är tillgången till introduktion och säkerhetsutbildning. Alla anställda på en arbetsplats ska få introduktion, säkerhetsutbildning och möjlighet
till arbetsrotation. Det gäller såväl ordinarie anställda som visstidsanställda och inhyrda.
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Butiksanställda riskerar mer än andra att bli utsatta för farliga situationer på sina arbetsplatser.
Rån och våld förekommer i extrema fall. Hot, trakasserier och otrevliga kunder är desto vanligare.
För att förebygga farliga situationer ska arbetsgivaren se till att det finns tillräckliga säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen, till exempel i form av larm och slutna kontantkassor.
Samtliga anställda ska utbildas i hur svåra eller farliga situationer ska hanteras, enligt särskilt framtagna instruktioner.
Dessutom är det viktigt att det finns möjlighet till stöd från kollegor eller chefer i dessa situationer.
Ensamarbete, det vill säga att du är helt ensam på arbetsplatsen eller på så långt avstånd från kollegor att de inte kan höra dig om du ropar, ska därför inte tillåtas förutom i undantagsfall. Särskilt
utsatta är ensamarbetande kvinnor, som i betydligt högre utsträckning än andra utsätts för sexuella
trakasserier från bland andra kunder. Arbetsgivare måste därför också ta ett större ansvar för att
förebygga och hantera situationer där sexuella trakasserier förekommer.

20

Övervakningen av anställda i våra branscher ökar mer och mer. Kameror kan visserligen avskräcka
rån och öka tryggheten i butiker, men de bidrar också till en känsla av att ständigt vara övervakad.
I butikens kassasystem loggas hur mycket du som anställd säljer. Mystery shoppers kontrollerar vilken service du ger. När du går hem kontrolleras innehållet i din väska. Jobbar du på lager styrs
varje rörelse av ett röststyrt plocksystem och kör du transportbilen visar GPS:en exakt var du befinner dig. I takt med att tekniken utvecklas blir det möjligt att kontrollera anställda på nya sätt och
trots att tekniken inte får användas för att övervaka personalen så görs det ändå. Om de anställda
känner sig ständigt bevakade kan det leda till stress och ohälsa och bidra till en dålig organisatorisk
och social arbetsmiljö. Denna typ av kontrollåtgärder och bevakning ska därför inte användas så
att de kränker de anställdas personliga integritet eller påverkar arbetsmiljön på ett negativt sätt.
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Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
•

Säkra arbetsplatser där risken för farliga situationer minimeras.

•

Att kontrollåtgärder och bevakning av anställda inte missbrukas.

9. En trygg sjukskrivning och återgång till arbetet
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Dålig arbetsorganisation, krav på ökad produktivitet och stress har ett pris. Allt fler blir sjuka av sitt
arbete. Sjukskrivningar på grund av diagnoser som utbrändhet och depression ökar kraftigt, och är
särskilt hög bland kvinnor. Oavsett orsak till sjukskrivning ska du som blivit sjuk känna att det är
tryggt att återvända till arbetet när du är frisk igen. Alla anställda ska ha rätt till rehabilitering efter
en sjukskrivning. Därför måste arbetsgivarens rehabiliteringsansvar skärpas. När den som varit
sjuk ska komma tillbaka till arbetsplatsen ska arbetet anpassas efter den enskildes behov. De arbetsgivare som inte tar sitt ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning ska drabbas av sanktioner.
Företagshälsovård ska vara obligatorisk och omfatta samtliga på arbetsplatsen. Företagshälsovården
ska användas både i det förebyggande arbetet med arbetsmiljön och när det handlar om rehabilitering.

9

Den som blir sjuk ska inte behöva arbeta. Därför är det viktigt att sjukförsäkringssystemet garanterar en ekonomisk trygghet. Det innebär för det första att den som är för sjuk för att arbeta ska ha
rätt till sjukersättning. För det andra måste sjukersättningen vara tillräckligt hög för att leva på.
Sjukförsäkringssystemet måste därför ändras så att det blir enklare att få sjukersättning, att sjukersättningen höjs och rätten till ersättning förlängs så att man inte
måste återvända till arbetet för tidigt eller tvingas sluta arbeta helt och hållet. För att de som är
sjuka inte ska tvingas jobba på grund av att de inte har råd att stanna hemma bör även karensavdraget avskaffas.
Handels ska under kommande kongressperiod verka för:
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•

Obligatorisk och allomfattande företagshälsovård på alla arbetsplatser.

•

Att alla anställda ska kunna få en trygg återgång till arbetet efter en sjukskrivning.

•

Att sjukförsäkringssystemet garanterar en ekonomisk trygghet under sjukskrivningen för
våra medlemmar.
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