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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I detta häfte finner du de motioner som skickats in till kongressen. Motionerna är uppdelade
utifrån de olika områden som kommer behandlas på kongressen. Områdena är Principprogram
för jämlikhet, Handlingsprogram för framtidens branscher, Handlingsprogram för trygga jobb
samt Handlingsprogram för facklig styrka. Utöver programmen finns även förslag till stadgar,
avgifter samt övriga motioner. Motionerna är namngivna så att de tre första bokstäverna anger
vilket område de tillhör. Första siffran anger underrubrik och de tre följande siffrorna är motionens löpnummer.
För de motioner som avstyrkts av avdelningens representantskap, och därför skickats in enskilt,
är detta markerat genom att det står Enskild motion under motionärens namn och avdelning.
Förbundsstyrelsens förslag kring beslut finner du under varje Att-sats, där anges om förslaget är
att bifalla, avslå eller besvara Att-satsen. Efter motionen finns ett utlåtande. Motioner som handlar
om samma sak eller är identiska behandlas tillsammans och har ett gemensamt utlåtande som återfinns efter den sista motionen i det ämnet.
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Principprogram för jämlikhet
3. Kapitalismen skapar klassamhället
Motion PPJ.3.001
Avdelning 1 Malmö
Handels fackklubb på IKEA Malmö
Tänderna är en del av kroppen
Möjligheten till god tandvård är idag en klassfråga, samtidigt som vi vet att det finns ett samband
mellan dåliga tänder och andra sjukdomar såsom ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund ska verka för att tandvård ska likställas med all annan hälso- och
sjukvård
Besvarad
Motion PPJ.3.002
Avdelning 9 Växjö
Michael Svensson, Handels lagerklubb Dc Älmhult
Inkludera tänderna i den allmänna sjukvården
I Sverige har vi en bra allmän sjukvård. Blir vi allvarligt sjuka behöver vi inte bli ruinerade och
lämna hus och hem för att betala för sjukvården som krävs för att vi ska bli friska. Det är ett bra
system där vi betalar till samhället efter förmåga, och får från samhället efter behov.
Något som dock inte ingår i vår allmänna sjukvård är våra tänder. Där är det vissa åldersgrupper
och vissa med extremt problemfylld tandhälsa som får hjälp. Men för den stora massan får vi stå
för den egna kostnaden som behövs för att vi ska ha friska och hälsosamma tänder. Detta innebär
att en bra tandhälsa har börjat bli en klassfråga. För de som idag lever knapert så är det tandläkarbesöken som de sparar in på, då det kan bli en väldigt hög kostnad. Det är inte en tillfällighet att
de med sämst tandhälsa är arbetslösa, personer med sjukpenning och utlandsfödda. Det är inte heller en tillfällighet att barn från socioekonomiskt svaga grupper rapporteras ha sämre tandhälsa än
övriga barn.
Detta är något som behövs ändras på, tänderna tillhör kroppen och bör därför ingå i vår allmänna
sjukvård.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels arbetar för att tandvård ska ingå i den allmänna sjukvården
Besvarad
Motion PPJ.3.003
Avdelning 17 Karlstad
Kent Jansson
Tandvård in i socialförsäkringen
Ojämlikheten och sociala skillnader blir bara större och större i landet. Skillnader på rika och fattiga ökar. De med lägre inkomst och bidrag måste välja bort viktiga rättigheter i sin vardag då allt
fler saker privatiseras.
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Det är våra medlemmar som många gånger inte har råd och måste välja bort tryggheten, det är våra
medlemmar som inte har råd att gå till tandläkaren. Studier visar att många sjukdomar går genom
tandhälsan
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels jobbar vidare med att få in tandvården under socialförsäkringen.
Besvarad
Motion PPJ.3.004
Avdelning 3 Halmstad
Matthias Oskarsson
Fri tandvård för alla
Under flera kongresser har det kommit in motioner om Fri tandvård. Vi har idag nått en bit. Nu
får man fri tandvård fram tills 23 år. Men med dagens samhälle, fyllt med snabbmat och dåliga
kostvanor hos många, så visar sig dessa problem även på äldre och det är då kostnaderna också blir
betydligt högre. En rotfyllning jämfört med en ny krona, där skiljer sig priset ganska radikalt. Men
det är inte många under 23 år som behöver bygga en eller fler nya tandkronor i sin mun som kostar
runt 6 000 kr/st.
Jag föreslår kongressen besluta
att verka för att alla oavsett ålder får tillgång till rabatterad tandvård enligt samma system som
dagens hälsovård för den övriga kroppen med undantag av synfel
Besvarad
Motion PPJ.3.005
Avdelning 13 Borlänge
Sara Fernlund
Tänderna är en del av kroppen och ska inte vara en klassfråga
I Sverige är vi stolta över att man inte behöver betala miljontals kronor för en cancerbehandling,
eller att man inte behöver ha en privat sjukförsäkring för att få nödvändig vård utan att ruineras.
Men av någon konstig anledning så ingår inte tandvård i den allmänna sjukförsäkringen. Vi riskerar att hamna i ett läge där man åter kan se en persons inkomst genom att titta på tänderna. Det
är inte acceptabelt. Dåliga tänder får inte bli en klassmarkör igen!
Genom forskningen så vet vi också att en persons tandhälsa spelar stor roll för den allmänna hälsan. Så om tandvård skulle ingå i den allmänna sjukvården så skulle samhället kunna spara pengar
genom att undvika ohälsa som ett resultat av dåliga tänder
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för att tandvården ska in i allmänna sjukförsäkringen
Besvarad
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Motion PPJ.3.006
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Tänderna en del av människan men inte en del av kroppen...?
Att gå till tandläkare eller söka annan tandvård är något som tyvärr alltför många människor idag
tycker är obehagligt både för att det kan göra ont rent fysiskt men framför allt för att det kostar
obehagligt mycket pengar!
I ett välfärdsland som Sverige med en väl utbyggd Folktandvård över hela landet är det en skam att
det idag syns tydliga tecken på att tandhälsan börjar bli sämre i allmänhet hos befolkningen. Under
många år hade svenska folket en osedvanligt god tandhälsa men i takt med att det blivit allt dyrare
att få tandvård märks tydligt att tandhälsan försämras. Detta är ett stort problem både på kort och
lång sikt. Jobbigt för de människor som inte vågar le av rädsla för att få sin dåliga tandhälsa avslöjad. Ett stort problem på sikt i och med att dålig tandhälsa leder till andra negativa hälsokonsekvenser och därmed större risk att behöva belasta den ”vanliga” sjukvården.
Det borde vara en självklarhet att tandvård skulle vara förknippad med samma subvention som
övrig hälso- och sjukvård! Varför ska det kosta tusentals kronor att få en tand lagad när det bara
kostar några hundralappar att få en kranskärlsoperation? Det är dags att stegvis införa en tandvårdsförsäkring värd namnet! En tandvårdsförsäkring som utgår från de kostnader som gäller
inom primärvård och akutvård.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för att regering och riksdag inför en tandvårdsförsäkring i motionens
anda
Besvarad
Motion PPJ.3.007
Avdelning 9 Växjö
Ewa-Karin Nyquist
Tandhälsa
Som det är idag har vi ett högkostnadsskydd när det gäller läkarbesök och kroppen.
Jag anser att vi ska ha ett liknande när det gäller våra tänder och vår mun. Som det är idag är
frågan har jag råd att laga mina tänder?
Detta är en klassfråga.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels arbetar för att vi får högkostnadsskydd, liknande det som finns i svensk sjukvård, när
det gäller tandvården
Besvarad
Motion PPJ.3.008
Avdelning 20 Stockholm
Katarina Helling
Låt tänderna få bli en del av kroppen
Dålig tandstatus hos befolkningen är en av måttstockarna på välfärden och jämlikheten i ett land.
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I många länder går människor öppet med gluggar i tandraden, det är helt enkelt för dyrt att åtgärda. Det var tidigare en märklig tanke att vi i Sverige skulle möta vänner och bekanta med stora
gluggar på våra arbetsplatser och på torg och gata. Men det har skett en förändring.
Vi får ekonomiskt stöd för tandvård i Sverige, men inte på samma sätt som resten av kroppen.
1974 infördes en allmän tandvårdsförsäkring som innebar att alla skulle ha rätt till vård på lika
villkor med fasta priser. Kostnaden för staten blev med tiden hög och egenavgifterna för oss patienter har höjts upprepade gånger från 1980 och framåt. 1999 infördes en reform som innebar att tandläkarna själva fick sätta priserna.
Det är av grundläggande vikt att vi säkerställer en god tandhälsa i Sverige. Det handlar både om utseende, funktion och allmän hälsa. Och ingen ska behöva mötas på våra arbetsplatser och på torg
och gata, med stora gluggar i tandraden, för att någon inte har haft ekonomiska möjligheter att åtgärda sina tänder. Tänder skapar ojämlikhet. Så ska det inte vara. Det är vårt gemensamma intresse
att alla skall ha samma möjligheter till tandvård.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels intensifierar arbetet för att tandvård ska bli en del av sjukförsäkringen och få vara en
del av kroppen
Besvarad

Utlåtande över motion PPJ.3.001 och PPJ.3.002 och PPJ.3.003
och PPJ.3.004 och PPJ.3.005 och PPJ.3.006 och PPJ.3.007 och
PPJ.3.008
Det är självklart i ett jämlikt samhälle att alla får den vård de behöver, utan att tvingas avstå på
grund av kostnaden. Idag är hela tänder en klassfråga, och så kan det inte fortsätta. Tänderna
är en del av kroppen och därför ska tandvården självklart finansieras på samma sätt som övrig
sjukvård. Därför var en av Handels prioriterade frågor inför valet 2018 att tandvården ska in i sjukvårdens finansiering. Det togs fram faktaunderlag och en enkätunder-sökning till Handelsmedlemmarna visade att fler än nio av tio medlemmar tycker att tandvård ska behandlas som sjukvård och
ingå i högkostnads-skyddet. Därefter har påverkansarbetet mot politiken fortsatt i frågan och kommer göra det även framöver. Eftersom Handels redan jobbar aktivt med att inkludera tandvården i
den allmänna sjukvårdens finansiering föreslår förbundsstyrelsen därför att motionerna som handlar om detta ska besvaras.
Motion PPJ.3.009
Avdelning 26 Gävle
Maja Ullberg och Leonie Struyk
Införande av tandklubb
Handels är en bransch som trots rimliga lägstalöner i kollektivavtalet tvingas kallas låglönebransch
på grund av låga anställningsgrader och därmed låga löner. Då få av våra medlemmar inom främst
detaljhandeln arbetar heltid blir ekonomin lidande och många medlemmar får noggrant prioritera
utgifter efter inkomster.
Att tänderna år 2020 fortfarande inte tillhör kroppen när det kommer till tandvård är en skam men
ett faktum och förutom att arbeta med frågan genom facklig-politisk samverkan behöver vi ta ställning och visa våra medlemmar att vi anser att tandvård är för alla våra medlemmar, inte bara den
som har råd.
Ett upplägg likt IF Metalls tandklubb som många av deras avdelningar infört är en bra start för att
få fler att hålla god tandhälsa. Medlemmen betalar en avgift (f.n. ca 75kr beroende på avdelning)
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och får genom klubben tillbaka 50% av summan för tandläkarbesöket vilket underlättar för medlemmen att faktiskt sköta tänderna regelbundet.
Att IF Metall - som är en mansdominerad bransch med mer hel- än deltider - har tandklubben, kan
ses som en fin medlemsförmån och vi anser att ett införande av densamma i Handels vore inte bara
en medlemsförmån utan också en avgörande faktor för att många av våra medlemmar ska kunna
besöka tandläkaren regelbundet och upprätthålla en god tandhälsa vilket är oerhört viktigt för
folkhälsan.
Tandvården ska inte vara en klassfråga och under tiden vi inväntar en bättre politik i frågan bör
vi agera för våra medlemmars skull.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels skyndsamt tillsätter en utredning kring införande av tandklubb
Avslag
Motion PPJ.3.010
Avdelning 27 Sundsvall
AFO klubb avd 27
Införande av tandklubb
Handels är en bransch som trots rimliga lägstalöner i kollektivavtalet tvingas kallas låglönebransch
på grund av låga anställningsgrader och därmed låga löner. Då få av våra medlemmar inom främst
detaljhandeln arbetar heltid blir ekonomin lidande och många medlemmar får noggrant prioritera
utgifter efter inkomster.
Att tänderna år 2020 fortfarande inte tillhör kroppen när det kommer till tandvård är en skam men
ett faktum och förutom att arbeta med frågan genom facklig-politisk samverkan behöver vi ta ställning och visa våra medlemmar att vi anser att tandvård är för alla, inte bara den som har råd.
Ett upplägg likt IF Metalls tandklubb som många av deras avdelningar infört är en bra start för att
få fler att hålla god tandhälsa. Medlemmen betalar en avgift (f.n. ca 75kr/månad beroende på avdelning) och får genom klubben tillbaka 50 % av summan för tandläkarbesöket vilket underlättar för
medlemmen att faktiskt sköta tänderna regelbundet.
Att IF Metall som är en mansdominerad bransch, med mer hel- än deltider, har en tandklubb, kan
ses som en fin medlemsförmån, och vi anser att ett införande av densamma i Handels vore inte bara
en medlemsförmån utan också en avgörande faktor för att många av våra medlemmar ska kunna
besöka tandläkaren regelbundet och upprätthålla en god tandhälsa vilket är oerhört viktigt för
folkhälsan.
Tandvården ska inte vara en klassfråga och under tiden vi inväntar en bättre politik i frågan bör
vi agera för våra medlemmars skull.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels skyndsamt tillsätter en utredning kring införande av tandklubb
Avslag
att Handels budgeterar för en förmodad ekonomisk förlust för införandet, för att på sikt gå runt
av sig själv
Avslag
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Utlåtande över motion PPJ.3.009 och PPJ.3.010
Det är självklart i ett jämlikt samhälle att alla får den vård de behöver, utan att tvingas avstå på
grund av kostnaden. Idag är hela tänder en klassfråga, och så kan det inte fortsätta. Tänderna är en
del av kroppen och därför ska tandvården självklart finansieras på samma sätt som övrig sjukvård
och ingå i högkostnadsskyddet. Därför är det en viktig fråga för Handels att jobba med i det politiska påverkansarbetet. Däremot anser inte förbundsstyrelsen att det är prioriterat att utreda eller
införa tandklubbar. Risken är att det tar både tid, energi och resurser som behövs till andra fackliga
kärnuppgifter som medlemsvärvning, utbildningar, förhandling och så vidare. Dessutom menar
förbundsstyrelsen att bristande och ojämlik tillgång till tandvård är en samhällelig och allmän angelägenhet. Vi vill se en lösning som går i linje med den generella välfärden och därför lägga vårt
krut på att påverka för att åstadkomma det. Med anledning av detta föreslår förbundsstyrelsen att
motionerna som rör införande av tandklubbar ska avslås.
Motion PPJ.3.011
Avdelning 9 Växjö
Ingela Solhäll
Högkostnadsskydd medicin
Den sjukdom som innebär längst sjukskrivning är förslitningssjukdomar/belastningsskador i leder,
(M19-Andra artroser) som i genomsnitt pågår i över ett halvår, blir mycket dyrt för vår välfärd.
Allt fler drabbas av förslitningssjukdomar/belastningsskador i leder och andra sjukdomar där vi
kan bli avlastade med olika hjälpmedel, såsom handledsskydd eller knäledsskydd, för att få en
dräglig vardag. Detta skriver läkare ut och du får det på remiss. Ändå får du det inte på medicinskt
högkostnadsskydd. Det borde ju rimligen vara billigare än långa sjukskrivningar.
Dessa hjälpmedel kan ibland vara väldigt dyra, och jobbar du ex. bara halvtid, kanske är ensamstående med barn, blir detta en prioriteringsfråga om man ska hämta ut detta eller inte, då det inte
går under medicinskt högkostnadsskydd.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar politiskt för att alla olika hjälpmedel som behövs för att få en dräglig vardag, i
stället för att bli sjukskrivna, ska ingå i det medicinska högkostnadsskyddet
Bifall

Utlåtande över motion PPJ.3.011
Många av de som drabbas av förslitningssjukdomar, belastningsskador eller andra arbetsrelaterade
sjukdomar är arbetare inom LO-yrken med fysiskt ansträngande, repetitiva eller stressfyllda arbeten. Ingen ska behöva bli utsliten av sitt arbete, och grunden för att komma åt detta är en god arbetsmiljö för alla som jobbar. Det verkar Handels för både politiskt och genom fackligt arbete.
Men självklart ska en person som behöver medicinska hjälpmedel för att kunna ha en dräglig vardag och ett gott liv också kunna få tillgång till dessa, oavsett hur mycket man tjänar. Därför föreslår förbundsstyrelsen att bifalla förslaget om att inkludera hjälpmedel som krävs för en dräglig
vardag i det medicinska högkostnadsskyddet.
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Motion PPJ.3.012
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Återförstatliga apoteken
När apoteken förstatligades 1970 var det för att man menade att en så viktig samhällsfunktion inte
skall vara konkurrensutsatt. Vi har, sen den borgerliga regeringen Reinfeldt i sin privatiseringsiver
möjliggjorde för andra än staten att driva apotek, sett hur det slagit ojämlikt över landet. På mindre
orter i landet stänger apotek som är olönsamma. När det finns fler aktörer på marknaden måste de
konkurrera med annat än medicin och vi ser i dag – även de statliga – apotek som mer liknar en
pressbyrå än att vara en del i sjuk- och friskvården. För att säga det kort och tydligt: det är inte bra.
Apoteken MÅSTE återförstatligas.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels skall verka för att återförstatliga apoteken
Avslag

Utlåtande över motion PPJ.3.012
Avregleringen och privatiseringen av apoteken har många baksidor, inte minst i form av dyrare
mediciner och sämre tillgång för många grupper. Det finns många viktiga frågor för Handels att
driva, inte minst när det gäller att åstadkomma en bättre och mer välfungerande välfärd. För att få
genomslag för våra frågor behöver Handels dock prioritera vad vi ska lägga vår tid och vår kraft
på. Förbundsstyrelsen menar att återförstatligande av apoteken inte är en av de frågor som ska
prioriteras under kommande kongressperiod och föreslår därför att motionen ska avslås.
Motion PPJ.3.013
Avdelning 20 Stockholm
Katarina Helling
Stoppa utförsäljningen av välfärden
Den välfärdsmodell som tillämpats i Sverige sedan andra världskriget, har haft ambitionen att
hålla marknadsintressen utanför välfärden (s.k. välfärds-marknader) för att undvika ojämlik tillgång och hålla hög kvalitet. Den har också till uppgift att stärka den demokratiska styrningen av
välfärdssektorn. En offentlig sektor med god tillgång till offentlig service fick växa fram i många
år under efterkrigstiden.
Från 80-talet och framåt har denna modell mött stora utmaningar och nedmonteringen av våra
gemensamma välfärdstjänster har gjort att den idag börjar likna en schweizerost med stora urholkade hål.
Detta har fått konsekvenser och vi kan tydligt se att välfärdsmarknader fått växa fram och rota sig.
Antalet privata aktörer (till följd av politiska fattade beslut) ökar kraftigt och våra gemensamma
skattemedel hamnar på privata aktörers bankkonton. Stora delar av det vi tidigare ägde tillsammans ägs nu av det privata näringslivet. Offentligt och statsanställda minskar lavinartat medan
antalet sysselsatta i privat välfärdsverksamhet har fyrdubblats.
Det har alltså skett en omfattande omfördelning av makt, resurser och inflytande. Från medborgarna och den demokratiska gemensamt styrda sektorn till den marknadsstyrda privata sektorn.
Konsekvenserna av detta är försämringar i jämlik tillgång till skola, vård, omsorg, mindre ekonomisk omfördelning och minskad demokratisk styrning. De tillgångar som tidigare finansierade
och utvecklade dessa tjänster, stannar inte i vårt gemensamma välfärdssystem utan hamnar istället
i de privata välfärdsföretagens fickor.
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Låt oss värna om det som finns kvar. Låt oss inte acceptera detta. Stoppa fortsatt utförsäljning
av våra gemensamma välfärdstjänster och ta tillbaks det som en gång var vårt.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels intensifierar sitt arbete att verka för att förhindra ytterligare utförsäljning av våra
gemensamma välfärdstjänster
Bifall
att Handels verkar för att återta välfärdsmarknaderna så att de blir en del av vårt gemensamma
välfärdssystem igen, och drivs av offentlig sektor
Avslag

Utlåtande över motion PPJ.3.013
Att välfärden fungerar är oerhört viktigt för Handels medlemmar. Skola, vård och omsorg är
viktiga delar i samhället och en förutsättning för att alla delar i livet ska fungera, även arbetslivet.
Det är självklart att vi gemensamt ska betala för detta via skatten, men våra skattepengar ska inte
gå till vinster för privata företag. Därför har Handels sedan länge drivit frågan om att sätta stopp
för vinstjakten i välfärden och förhindra ytterligare privatiseringar. Det har lett till att både LO och
Socialdemokraterna antagit förslag som är i linje med Handels syn på frågan, samt prioriterat den
högre på den politiska dagordningen. Däremot har det hittills inte lett till ett stopp för vinstjakten
eller privatiseringar. Därför ställer sig förbundsstyrelsen positiv till att intensifiera arbetet med frågan och föreslår bifall på den första Att-satsen.
Förra kongressen beslutade att välfärden inte ska organiseras som en marknad och att skattefinansierad vård, skola och omsorg i normalfallet ska utföras av det offentliga. Det innebär att Handels
gärna vill se att andelen offentligt driven välfärd ökar, men kräver inte att all verksamhet ska drivas
i offentlig regi. Idéburna och icke-vinstdrivande aktörer kan ha en plats att fylla i välfärden, men
inte den privata vinstjakten. Därför föreslår förbundsstyrelsen att den andra Att-satsen ska avslås.
Motion PPJ.3.014
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Stoppa införandet av marknadshyror
I januariavtalets programpunkt nummer 44 går regeringen med på den nyliberala drömmen att införa marknadshyror i nybyggda fastigheter. Under förevändning att det skulle underlätta för ungdomar att få sin första bostad, att människor skulle kunna flytta dit det finns arbete och att det
skulle hjälpa till att bryta segregationen.
Det finns en bild av att en fri hyressättning endast skulle innebära hyreshöjningar i de stora städernas innerstadsområdet. En undersökning, beställd av Hyresgästföreningen, visar att detta inte
stämmer. Det stämmer dock att de högsta höjningarna drabbar innerstadsdelar i Göteborg och
Stockholm där hyrorna skulle höjas i genomsnitt med 50 procent – och uppåt 80 procent på sina
håll i Stockholms innerstad. Men även i de övriga tre städer som undersökts skulle hyrorna gå upp.
I Halmstads kommun pratar vi om en genomsnittlig höjning på 31 procent för en genomsnittslägenhet på två rum och kök, 24 procent i Helsingborg, och 11 procent i Kristianstad.
Redan i dag är det dyrt till mycket dyrt att bo i nyproduktion. Vi vet att ungdomar i högre utsträckning har osäkra anställningar och därmed osäker inkomst. På vilket sätt de fyra partierna, som skrivit under överenskommelsen, tänker sig att höga till mycket höga hyror skall underlätta för ungdomar att flytta hemifrån är höljt i dunkel. Detta gäller förstås inte bara ungdomar utan alla invånare som inte är höginkomsttagare. Det är också otydligt hur folks flyttande till storstadsregionerna där det finns jobb skulle öka samt hur segregationen skulle brytas genom höga hyror.
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Om en mycket stor del av hyresgästernas disponibla inkomster läggs på hyran kommer hushållens
köpkraft att minska. Bostadsbidragstagandet kommer att öka.
Det behövs en massiv folkstorm och ett kraftfull agerande från våra egna led men också samarbete med andra organisationer som arbetar aktivt mot marknadshyror, till exempel Hyresgästföreningen, för att stoppa denna nyliberala, verklighetsfrånvända politik som, om den införs, inte
bara kommer att drabba Handels medlemmar negativt, utan även Sveriges ekonomi.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för att stoppa fri hyressättning i nyproduktion
Bifall
att Handels samarbetar med organisationer, som arbetar aktivt för hyresgästers rättigheter, för att
stoppa marknadshyror i allmänhet och fri hyressättning i nyproduktion i synnerhet
Bifall

Utlåtande över motion PPJ.3.014
Ett eget hem är en mänsklig rättighet och grunden till trygghet och frihet. Därför måste trösklarna
in på bostadsmarknaden sänkas. Idag tvingas alldeles för många unga bo kvar hemma, personer
med osäkra anställningar har svårt att uppfylla kraven för att få ett hyreskontrakt eller bostadslån
och till och med en helt vanlig arbetarfamilj kan ha svårt att köpa en bostad eller ha råd med hyran
på en nyproducerad lägenhet. Att införa marknadsbaserad hyressättning riskerar att göra situationen ännu värre. För att handelsanställda ska kunna hitta en bra bostad till en rimlig kostnad är
de därför angeläget att Handels, tillsammans med andra organisationer, verkar för att stoppa införande av marknadshyror i allmänhet och fri hyressättning i nyproduktion i synnerhet. Förbundsstyrelsen föreslår därför också att motionen ska bifallas.

5. Jämlikhet kräver ekologisk hållbarhet
Motion PPJ.5.015
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Förhindra klimatkatastrofen
”Det finns inga jobb på en död planet.” Så lät det inför och på 1 maj 2019. I internetannonser och
på plakat. Det är lätt att säga men desto svårare att leva efter.
Forskarna har varnat för den kommande klimatkatastrofen sedan 1960-talet men ett mycket litet
fåtal har lyssnat. Sommaren 2020 räknar forskarna med att det bara är sju och ett halvt år kvar att
förändra vår livsstil så totalt att vi kan nå Parisavtalets mål på max 2 grader, helst under 1,5 graders
uppvärmning.
Medvetenheten om detta och vad det innebär om vi inte når detta mål är begränsad, trots en förhållandevis viss kunskapshöjning tack vare Greta Thunbergs klimatstrejk. Det är som att vi hör vad
hon säger men ändå inte kan eller vill ta in vad det faktiskt är som behövs göras. Vi behöver lägga
om vår livsstil helt och hållet. Och det finns inga genvägar.
I det mycket gedigna miljö-och klimatpolitiska programmet presenterar författarna mycket långtgående åtgärder, där en hållbar konsumtion är en av dem, som skulle vara helt möjliga att genomföra.
Dock behöver vi gå ännu längre. Vi måste helt montera ner konsumtionssamhället. Det är det som
är det enda hållbara för att förhindra den hägrande katastrofen.
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Att ett LO-fackförbund som Handels skulle gå före och visa vägen mot ett helt nytt (eller egentligen
nygammalt) och konsumtionsfritt samhälle och sätt att leva är i sig en motsägelse, då det som gör
att vi existerar bygger på industrier som är stora klimathot som t ex bomulls- och köttindustrin, där
vi är en del av kedjan. Men icke desto mindre MÅSTE vi ta in informationen,
förstå den och agera därefter. Om vi verkligen menade det vi sa när vi gick ut och sa ”Det finns inga
jobb på en död planet” måste vi också förstå vidden av vad som behövs göras. Handels kan givetvis
inte själv förändra världen för att den skall överleva. Det behöver vi göra gemensamt med hela resten av vårt samhälle men också tillsammans med resten av världen. Vi måste förstå att bomullsodlingen måste upphöra, köttindustrin läggas ned. Då många länder som är bland de största miljöbovarna leds av klimatförnekare är uppgiften gigantisk och till synes helt omöjlig. Om du känner dig
tveksam till det du just läser, eller kanske till och med fnyser, är du en av dem som måste få djupare
kunskap i ämnet.
Det handlar inte bara om att minska handelns klimatpåverkan utan att den helt måste upphöra.
Hur gör den det utan att de allra, allra flesta blir av med sina jobb? Det går inte. Därför måste vi
tänka längre och bredare men framför allt modigare än vi någonsin gjort förut och dit där jobb inte
är något som krävs för överlevnad.
Det gör förstås att vårt eget förbund, och de andra förbund och de industrier kopplade till den produktion som möjliggör jobben i våra lager och våra butiker att finnas till, kan komma att upphöra.
Den diskussionen måste vi lyfta, både inom vårt eget förbund, inom LO, med våra motparter samt
inom politiken och internationellt. Och vi måste göra det per omgående. Det är bättre att vara med
och bygga upp ett annat samhälle än att vara med och styra den ned i fördärvet och mot den döda
planet där jobb ändå inte finns. Det är bara sju år kvar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels är drivande i frågan om upphörandet av konsumtionssamhället
Avslag
att Handels driver på för att få politiken att arbeta för konsumtionssamhällets upphörande
Avslag

Utlåtande över motion PPJ.5.015
Klimatkrisen är verkligen en av de största utmaningarna som vårt samhälle ställts inför. Vi måste
klara av att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader för att skydda oss själva och våra
barn från ekologisk, social och ekonomisk katastrof. Det innebär att vi snabbare än någonsin och
med kraft nu måste ställa om både hur vi producerar och konsumerar. Men förbunds-styrelsen tror
inte att totalt stopp för konsumtion är rätt väg att gå och föreslår därför att motionen ska avslås.
Även i framtiden kommer det finnas behov av förmedling, förädling och försäljning av produkter det vill säga handel. Handeln ska dock ske med hållbara, förnybara produkter och med cirkulära
modeller för handel genom second hand, uthyrning, reparationer och remake. Handels ska vara en
starkt pådrivande kraft för att handeln i Sverige och svenskarnas konsumtion ska förändras, och
för att hela sam-hället ska genomföra en hållbar och rättvis klimatomställning som förbättrar livet
för Sveriges arbetare och skapar en framtid värd att se fram emot.
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Motion PPJ.5.016
Avdelning 2 Trollhättan
Carina Pettersson
Jämlikhet kräver hållbarhet
Hållbarhet handlar inte uteslutande om att hushålla med naturens resurser och vår miljö. Hållbarhet handlar också om att hushålla med mänskliga resurser.
Vår verksamhet skall genomsyras av hållbarhet ur ett miljöperspektiv. Vi behöver dessutom agera
hållbart ur ett personellt perspektiv vilket handlar om drägliga villkor för både medlemmar, förtroendevalda och anställda.
Det handlar om att agera och bedriva verksamhet med hänsyn till individers förutsättningar och
behov och att det jämkas med faktorer som miljö och verksamhetens målsättning.
I praktiken kan det handla om att vara mer lyhörd i organisationen för att anpassa målsättningar
till lokala och rent av individuella förutsättningar. Det kan också handla om att anamma digitala
alternativ vid möten och konferenser för att minska långa resor och långa restider. Det kan handla
om att förlägga konferenser ur ett hållbarhetsperspektiv för deltagare så att närhet för många prioriteras, och det kan handla om att göra lokala och individuella avvikelser från kollektiva klimatsmarta och ekonomiskt bra beslut för att hushålla med personella resurser och för att se till hållbarhet ur ett individperspektiv.
Därför yrkar vi på textändring i principprogrammet.
Jag föreslår kongressen besluta
att sista rubriken på sidan 5 i principprogrammet ändras till ”Jämlikhet kräver hållbarhet”
Avslag
att sista stycket på samma sida kompletteras med brödtexten i denna motion
Avslag

Utlåtande över motion PPJ.5.016
Det är helt sant att jämlikhet kräver hållbarhet både för miljö och för människor. Vi måste hushålla
med medlemmars, förtroendevaldas och anställdas tid och energi för att orka ta kampen för handelsanställdas villkor. Förbundsstyrelsen håller alltså med motionären i sak, men eftersom just det
här stycket i principprogrammet är avsett att handla om ekologisk hållbarhet föreslås ändå avslag
på motionen. Det motionären framför täcks in i andra delar av kongressprogrammen.

8. Medlemmarna har makten
Motion PPJ.8.017
Avdelning 16 Linköping
Sara Stolt
Vem är facket
Jag upplever att många av våra medlemmar samt tänkbara medlemmar inte vet att man kan påverka och hur man gör för att påverka.
Dessa kommer inte att söka sig till Handels av nyfikenhet utan behöver nås där de befinner sig.
En stor del av de som jobbar i handelsbranschen är under 30 år. Det är viktigt att belysa att man
kan påverka vad Handels ska arbeta med även om man är ung och ny i arbetslivet.
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Jag föreslår kongressen besluta
att meningen som inleds med ”därför ska våra förtroendevalda spegla...” avslutas med tillägget ”
i verkligheten och på sociala medier”
Avslag

Utlåtande över motion PPJ.8.017
En stor del av de handelsanställda, och särskilt de yngre, har idag digitala vanor och spenderar
mycket tid på sociala medier. Därför är det självklart viktigt att Handels och Handels förtroendevalda finns där och bedriver både opinionsbildning och rekryteringsarbete. I principprogrammet
står det att förtroendevalda ska spegla medlemskåren och vara förebilder såväl externt som internt,
och då ingår självklart sociala medier i det. Därför menar förbundsstyrelsen inte att det inte behöver skrivas ut, och invänder också mot att sociala medier inte skulle vara en del av verkligheten.
Den kommunikation och interaktion som sker via sociala medier och digitala plattformar är på
många sätt lika mycket verklighet som den kommunikation och interaktion som sker fysiskt. Med
anledning av det föreslår förbundsstyrelsen att motionen ska avslås.
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Handlingsprogram för framtidens
branscher
2. Hållbarhet ska styra utvecklingen
Motion FrB.2.018
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Förhindra klimatkatastrofen
”Det finns inga jobb på en död planet.” Så lät det inför och på 1 maj 2019.
I internetannonser och på plakat. Det är lätt att säga men desto svårare att leva efter.
Forskarna har varnat för den kommande klimatkatastrofen sedan 1960-talet men ett mycket litet
fåtal har lyssnat. Sommaren 2020 räknar forskarna med att det bara är sju och ett halvt år kvar att
förändra vår livsstil så totalt att vi kan nå Paris-avtalets mål på max 2 grader, helst under 1,5 graders uppvärmning.
Medvetenheten om detta och vad det innebär om vi inte når detta mål är begränsad, trots en förhållandevis viss kunskapshöjning tack vare Greta Thunbergs klimatstrejk. Det är som att vi hör vad
hon säger men ändå inte kan eller vill ta in vad det faktiskt är som behövs göras. Vi behöver lägga
om vår livsstil helt och hållet. Och det finns inga genvägar.
I det mycket gedigna miljö-och klimatpolitiska programmet presenterar författarna mycket långtgående åtgärder, där en hållbar konsumtion är en av dem, som skulle vara helt möjliga att genomföra.
Dock behöver vi gå ännu längre. Vi måste helt montera ner konsumtionssamhället. Det är det som
är det enda hållbara för att förhindra den hägrande katastrofen.
Att ett LO-fackförbund som Handels skulle gå före och visa vägen mot ett helt nytt (eller egentligen
nygammalt) och konsumtionsfritt samhälle och sätt att leva är i sig en motsägelse, då det som gör
att vi existerar bygger på industrier som är stora klimathot som t ex bomulls- och köttindustrin, där
vi är en del av kedjan. Men icke desto mindre MÅSTE vi ta in informationen, förstå den och agera
därefter. Om vi verkligen menade det vi sa när vi gick ut och sa ”Det finns inga jobb på en död planet” måste vi också förstå vidden av vad som behövs göras.
Handels kan givetvis inte själv förändra världen för att den skall överleva. Det behöver vi göra gemensamt med hela resten av vårt samhälle men också tillsammans med resten av världen. Vi måste
förstå att bomullsodlingen måste upphöra, köttindustrin läggas ned. Då många länder som är bland
de största miljöbovarna leds av klimatförnekare är uppgiften gigantisk och till synes helt omöjlig.
Om du känner dig tveksam till det du just läser, eller kanske till och med fnyser, är du en av dem
som måste få djupare kunskap i ämnet.
Det handlar inte bara om att minska handelns klimatpåverkan utan att den helt måste upphöra.
Hur gör den det utan att de allra, allra flesta blir av med sina jobb? Det går inte. Därför måste vi
tänka längre och bredare men framför allt modigare än vi någonsin gjort förut och dit där jobb inte
är något som krävs för överlevnad.
Det gör förstås att vårt eget förbund, och de andra förbund och de industrier kopplade till den produktion som möjliggör jobben i våra lager och våra butiker att finnas till, kan komma att upphöra.
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Den diskussionen måste vi lyfta, både inom vårt eget förbund, inom LO, med våra motparter samt
inom politiken och internationellt. Och vi måste göra det per omgående. Det är bättre att vara med
och bygga upp ett annat samhälle än att vara med och styra den ned i fördärvet och mot den döda
planet där jobb ändå inte finns. Det är bara sju år kvar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels är drivande i en sådan omställning tillsammans med Svensk Handel
Besvarad

Utlåtande över motion FrB.2.018
Handels verkar med kraft för hållbar konsumtion, inte konsumtionsstopp. Samtidigt delar förbundsstyrelsen avsikten att vi som facklig part behöver verka för att involvera arbetsgivarorganisationer i ett partsgemensamt arbete för hållbar utveckling och hållbar handel. Därför föreslår vi ett
förtydligande texttillägg. Däremot delar vi inte uppfattningen att vi här bara ska lyfta fram Svensk
Handel. Samtliga våra motparter, och branscher, är viktiga i detta arbete. Motionen (denna Attsats) förslås därför att besvaras med texttillägg.

4. Kunniga yrkesarbetare höjer jobbens status
Motion FrB.4.019
Avdelning 13 Borlänge
Mikael Persson
Enskild motion
Chaufförer – en bortglömd yrkeskategori i Handels?
Handelsanställdas förbund organiserar många olika yrkeskategorier, spridda över en rad olika avtalsområden. En av de mindre yrkeskategorierna är chaufförer. En grupp som allt för ofta glöms
bort och hamnar lite i skymundan. Det behöver vi göra något åt.
Handels behöver bli bättre på att se chaufförer som en del av medlemskåren och behöver skärpa
kompetensen kring de unika frågor som rör chaufförers arbetssituation. Ett första steg vore att inrätta ett centralt register över samtliga chaufförer i medlemskåren. För att kunna ge stöd till medlemmar som är chaufförer behöver också kompetensen breddas hos vår personal.
Jag föreslår kongressen besluta
att ett centralt register inrättas över medlemmar i Handelsanställdas förbund som är chaufförer
Avslag
att alla ombudsmän ges utbildning så att man kan stötta klubbar, förtroendevalda och medlemmar
som arbetar med/som chaufförer
Avslag

Utlåtande över motion FrB.4.019
Handels har ett medlemssystem med stora möjligheter. Det är inte aktuellt att ta fram ett separat
register för just chaufförer. Däremot bör relevanta uppgifter av stort värde för den fackliga verksamheten och medlemmen finnas i vårt medlemssystem. Yrke kan vara en sådan sak. Därför föreslås avslag på första Att-satsen.
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Förbundsstyrelsen menar att Handels behöver bli ännu bättre på att lyfta fram den stora bredd på
yrken och yrkesroller som vi organiserar, i många olika branscher. Programmet belyser den frågan
och förbundsstyrelsen föreslår även ett texttillägg för att ytterligare förtydliga vikten av att lyfta
fram och stötta den stora bredd av yrken medlemmarna har. Däremot gäller det inte bara chaufförer utan alla våra medlemsgrupper. Det vore fel att på en kongress besluta att utbildning till exakt
alla ombudsmän ska handla uteslutande om chaufförer. Samtliga våra medlemsgrupper ska kunna
stöttas på ett bra sätt. Därför föreslås att andra Att-satsen avslås.
Motion FrB.4.020
Avdelning 3 Halmstad
Matthias Oskarsson
Endast tillsvidareanställd personal ska vara fadder
I en bransch som ofta byter personal är det viktigt att en nyanställd på arbetet får en god introduktion även under högsäsong. Det händer allt för ofta att personal som varit anställda själva under en
relativt kort tid ska bli fadder åt andra nyanställda. Detta urholkar kunskapen på ett företag och
yrkesstolthet försvinner gradvis. På så vis kan man även tappa kunder som känner att de får bättre
service hos en konkurrerande firma.
Man värnar som tillsvidareanställd, många gånger, lite extra om ”sitt” företag, eftersom man vet
att man även ska komma dit imorgon och dagen efter. Dessutom har man med sig kunskaper om
vilka arbetsmoment som är betydligt mer riskfulla än andra. Att vara fadder är en ansvarsfull arbetsuppgift och kan stundtals vara krävande, men det syns ofta inte i lönekuvertet.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet verkar för att endast tillsvidareanställd personal ska vara fadder åt nyanställd
personal
Besvarad
att förbundet verkar för att en anställd ska få extra ersättning för arbetsuppgiften som fadder
Besvarad

Utlåtande över motion FrB.4.020
Det kan finnas situationer där det bör kunna vara okej att en person som inte är tillsvidareanställd
handleder och lär upp. Det kan till exempel handla om en nyligen pensionerad kollega som fortsätter jobba en del. Eller om företaget tar in extern expertkompetens för att kompetensutveckla och
lära ut genom handledning. Därför föreslås avslag på första Att-satsen.
Begreppet ”fadder” är lite oklart. Men självklart ska extra ansvar, mer kvalificerade arbetsuppgifter och kompetensutveckling synas i lönekuvertet. Det belyses också i programmet. Vi föreslår ett
texttillägg för att göra det ännu tydligare. Därför föreslås att andra Att-satsen besvaras med texttilllägg.
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5. Utbildning och lärande präglar hela yrkeslivet
Motion FrB.5.021
Avdelning 9 Växjö
Aneth Amundson
Hållbart arbetsliv
Vi både lever längre och är friskare idag än tidigare vilket ställer andra krav på oss som människor
men också arbetsmarknaden. Vi måste ha ett längre arbetsliv och byta arbetsplatser flera gånger.
För att uppmuntra och möjliggöra detta skulle möjligheten att vara tjänstledig för att pröva ett annat jobb vara ett sätt att stimulera till det. Idag kan man bara var tjänstledig för att starta eget företag eller för att pröva ett annat jobb vid sjukdom.
Detta förslag borde även vara positivt för många arbetsgivare då det uppmuntrar till en personalomsättning som annars kanske inte sker. Man vågar pröva ett annat arbete då man vet att fungerar
inte det nya så har man möjlighet att komma tillbaka till det gamla. Detta är ett förslag till förändring i arbetsrätten och därför kräver det ett politiskt beslut.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska påverka politiken för att införa i svensk arbetsrätt, rätten att vara tjänstledig för att
pröva annat arbete
Besvarad
Motion FrB.5.022
Avdelning 36 Uppsala
Emma Kjellerby
Tjänstledighet för att prova på annat arbete
Många som varit anställda under en längre tid inom samma företag kan ofta vara rädda för att byta
jobb eller arbetsplats då du förlorar anställningstryggheten om du säger upp dig för att prova på ett
nytt arbete. Trivs du inte på den nya arbetsplatsen eller med dina nya arbetsuppgifter ska tryggheten till återgång på din gamla arbetsplats finnas. Detta skulle leda till att människor vågar testa
något nytt i sitt arbetsliv och på så sätt kan det även beredas plats för någon ny från arbetsmarknaden. Det kan idag vara godtyckligt om du har möjlighet att göra detta. Jag menar att alla ska ha
denna möjlighet.
Det finns ett kongressbeslut om att vi vill stärka löntagarens allmänna position på arbetsmarknaden, det är dags att med kraft agera för detta nu.
Det skulle i sin tur kunna bidra till att kompetenser bibehålls inom yrken samt att de anställda
stannar inom branschen mycket längre. Vi får på så sätt en högre kompetens inom olika arbetsområden.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att utveckla lagen om anställningsskydd med möjlighet till tjänstledigt för
att prova annat arbete
Besvarad
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Utlåtande över motion FrB.5.021 och FrB.5.022
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att rätt till tjänstledighet för att prova annat arbete behöver
införas. Handels kongress 2016 beslutade också att Handels verkar för just det. Sedan dess har vi
drivit frågan gentemot politiken. Men också i förhandlingar kring trygghet och omställning. Därför
föreslås att motionen besvaras.

6. Fungerande trygghetssystem främjar omställning
Motion FrB.6.023
Avdelning 4 Kristianstad
Gabriel Ståhl
A-kassa ska vara för alla oavsett begränsad arbetsförmåga
Att det finns en minimigräns enligt lag för att man ska få a-kassa är galet. A-kassa ska man få om
man är arbetslös för de antal timmar man har arbetsförmåga, inte bara om ens arbetsförmåga överstiger 12h/vecka. Innan var det 17h/vecka.
Är ens arbetsförmåga 5h/vecka så ska man få a-kassa för 5h/vecka i avsaknad av arbete.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska jobba för att minska ekonomisk segregering genom att a-kassans kvalificeringsregler anpassas till individens arbetsförmåga.
Avslag

Utlåtande över motion FrB.6.023
Förbundsstyrelsen förstår och delar i viss utsträckning motionärens uppfattning. Handels verkar
för en kraftigt förbättrad arbetslöshetsförsäkring som det behöver bli lättare att kvalificera sig
till. Det framgår tydligt i programmet. Vi står för ett generöst och inkluderande regelverk. Reglerna
ska inte missgynna deltidsarbetslösa.
Samtidigt är det rimligt med någon typ av villkor för att kvalificera sig för försäkring, som baserar
sig på arbete och alltså förutsätter viss arbetsförmåga. Att helt och hållet ta bort det skulle dessutom på ett olyckligt sätt skifta fokus från det stora behovet av att också förbättra samhällets socialförsäkringar, så som sjukförsäkringen. Därför föreslås avslag på motionen.
Motion FrB.6.024
Avdelning 12 Borås
Handelsklubben Ellos Group AB
Karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
Vi anser att arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist inte ska straffas med karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen. 2008 ändrade Alliansregeringen karensdagar från fem till sju dagar,
2018 ändrade sedan vår nuvarande regering från sju till sex dagar. 2018 skrev regeringen att ändringen inte försvagar incitamentet för omställning till nytt arbete. Vi anser att arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist har en stor vilja att så fort som möjligt skaffa ett nytt arbete,
som det är nu slår karensdagarna väldigt hårt på de med lägst inkomst som inte haft så stora chanser att spara till en buffert.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels påverkar LO och politikerna för att de ska minska eller ta bort karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
Bifall
Motion FrB.6.025
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
Vi anser att arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist inte ska straffas med karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen. 2008 ändrade Alliansregeringen karensdagar från 5 till 7 dagar,
2018 ändrade sedan vår nuvarande regering från 7 till 6 dagar. 2018 skriver regeringen att ändringen
inte försvagar incitamentet för omställning till nytt arbete. Vi anser att arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist har en stor vilja att så fort som möjligt skaffa ett nytt arbete. Som det
är nu slår karensdagarna väldigt hårt på de med lägst inkomst som inte haft så stora chanser att
spara till en buffert.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att LO och politikerna ska minska eller ta bort karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
Bifall

Utlåtande över motion FrB.6.024 och FrB.6.025
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att karensdagarna i arbetslöshets-försäkringen vid uppsägning på grund av arbetsbrist behöver minskas eller tas bort. Därför föreslås bifall på motionerna.
Motion FrB.6.026
Avdelning 4 Kristianstad
Ingemar Toresten
A-kassan fungerar dåligt
A-kassan har inte fungerat, ända sedan Sven-Otto Littorin och Anders Borg gjorde arbetslöshetsförsäkringen till sitt första mål har systemet haltat. Allt för många har stått utan försäkring och ersättningarna har varit så låga att de flesta bara fått en bråkdel av sin tidigare lön i ersättning.
Av dagens arbetslösa är mindre än en tredjedel fullt försäkrade och många har de senaste åren känt
sig tvingade att teckna tilläggsförsäkringar.
En dyr och orättvis ordning! A-kassornas kris det senaste årtiondet beror inte på att människor inte
vill vara försäkrade. Den beror istället på att reglerna gjort att många helt enkelt inte sett några motiv till att vara med, kvalifikationskraven är för svåra.
När villkoren är rimliga ansluter sig människor frivilligt, det visar inte minst de senaste månaderna.
I stort sett direkt efter de nya coronareglerna anslöt sig 125 000 människor till a-kassorna och tillströmningen har fortsatt.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för att dagens tillfälliga kvalifikations-regler till a-kassan med
anledning av pandemin permanentas
Besvarad

Utlåtande över motion FrB.6.026
Handels arbetar för en förbättrad arbetslöshetsförsäkring som det är lättare att kvalificera sig till.
Förbundsstyrelsen föreslår ett texttillägg för att det ska bli ännu mer tydligt i programmet. Handels
har mycket aktivt arbetat för generösare kvalifikationsregler för att lindra pandemins konsekvenser och vi lyfter att det behövs ett mer generöst regelverk också permanent.
Men det gäller inte nödvändigtvis precis alla de tillfälliga reglerna exakt så som de ser ut idag. Även
sett till de tillfälliga kvalifikationsreglerna behöver förbättringar göras för en trygg och inkluderande försäkring. När det gäller medlemsvillkoret är det också viktigt med en balans mellan kravet
på att ha varit medlem en viss tid och låga trösklar för försäkring.
Därför föreslås att motionen besvaras med texttillägg.
Motion FrB.6.027
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
En arbetslöshetsförsäkring värd namnet!
Det var tyvärr mycket länge sedan 80% av arbetstagarna fick 80% av sin tidigare lön i ersättning
från arbetslöshetsförsäkringen! Ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen har stått still under
alldeles för många år. Trots den kraftiga höjningen av taket och dagsersättningen som socialdemokraterna genomförde efter valet 2014 är det nu sex år senare fortfarande lång väg kvar innan vi kan
säga att arbetslöshetsförsäkringen är en inkomst-försäkring värd namnet! Detta gör att fler fackförbund ordnar kompletterande försäkringar som medlemmarna får bekosta själva på ett eller annat sätt. Samtidigt minskar detta förtroendet och legitimiteten i arbetslöshetsförsäkringen och även
på sikt för det skattefinansierade välfärdssamhället.
Det är dags att förbättra hela arbetslöshetsförsäkringen, framförallt när det gäller taket i ersättningen men även när det gäller övriga villkor.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för en förbättrad arbetslöshetsförsäkring med bland annat höjt ersättningstak
Besvarad

Utlåtande över motion FrB.6.027
I programmet under rubriken ”fungerande trygghetssystem främjar omställning” skriver vi redan
om denna fråga. Vi verkar med kraft för en förbättrad arbetslöshetsförsäkring. Handels vill att
90 % av de arbetslösa får ut 90 % av sin tidigare inkomst i ersättning. Därför föreslås att motionen
besvaras.
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Motion FrB.6.028
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Arbetsgivarintyg
Som arbetssökande behöver man lämna ett arbetsgivarintyg till a-kassan så de kan räkna ut vad
man ska få i ersättning. Detta är en blankett som är svår att fylla i och skapar mycket bekymmer
och problem. Man började med att arbetsgivaren skulle fylla i blanketten digitalt för att undvika
fel. Detta hjälpte inte då det fortfarande uppstår mycket fel och därmed långa väntetider innan man
får pengar från a-kassan. Detta blev ännu tydligare i samband med Corona, då arbetslösheten har
ökat och handläggningstiderna på a-kassorna har blivit ännu längre.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att det blir en förenkling av arbetsgivarintyget
Bifall
Motion FrB.6.029
Avdelning 12 Borås
Marie Lindqvist
Arbetsgivarintyg
När man är arbetssökande behöver man lämna ett arbetsgivarintyg till a-kassan så de kan räkna ut
vad jag får i ersättning. Detta är ett intyg som skapar många problem och bekymmer då det är svårt
att fylla i. Man började med att arbetsgivaren ska fylla i det digitalt för att undvika fel, detta hjälper
inte då det fortfarande uppstår mycket fel och därmed långa väntetider innan man får pengar från
a-kassan. Det blir ännu tydligare i samband med att arbetslösheten eventuellt ökar och handläggningstiderna på a-kassorna har blivit allt längre.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att det blir en förenkling av arbetsgivarintyget
Bifall

Utlåtande över motion FrB.6.028 och FrB.6.029
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen om att förfarandet med arbetsgivarintyg behöver förenklas,
göras om eller tas bort i dess nuvarande form. Det handlar om att regelverket som a-kassorna förhåller sig till behöver förändras. Det finns också en större aktuell utredning om arbetslöshetsförsäkringen som bland annat behandlar denna fråga.
Därför föreslås bifall på motionerna.
Motion FrB.6.030
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Permitteringsregler
Under våren 2020 kom en pandemi och med den en anstormning av ansök-ningar om korttidspermitteringar. Den enda regel som finns för att en an-ställd ska omfattas av permittering är att man
varit anställd i tre månader. Det finns inga regler om hur många timmar man har på sitt anställningsbevis.
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Det är inte rimligt att man permitterar personer som har ett anställningsbevis om tre timmar /vecka
på 60%. Det är väldigt tydligt att permitterings-reglerna utgår ifrån att man arbetar heltid och att
man gör det dagtid mån-dag till fredag. Förhoppningsvis kommer det att dröja tills vi får en pandemi igen, men att det kommer igen är väl de flesta överens om. Det är viktigt att man även anpassar reglerna för våra medlemmar som arbetar på obekväm tid och har få timmar på kontrakt.
I samband med detta uppkom även frågor kring permitteringslön och hur den ska räknas ut. Permitteringsreglerna när det gäller lön under permit-tering måste självklart även vara anpassade för
våra medlemmar så att det inte uppkommer några tveksamheter som gör att vi måste ställa lönekrav gentemot en arbetsgivare.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att man inte ska kunna permittera personer med för få timmar på anställningsbeviset
Avslag
att Handels ska verka för att det ska vara tydligt på vilket sätt man räknar ut en permitteringslön
även för våra medlemmar
Besvarad

Utlåtande över motion FrB.6.030
Det finns lägen där även anställda med få timmar på sina kontrakt bör kunna omfattas av korttidspermittering. Inte minst för att trygga försörjning och undvika varsel om uppsägning på grund av
arbetsbrist. Ta situationen under Corona-pandemin vid gränshandeln mot Norge som ett konkret
exempel. Det är också så att korttidspermitteringssystemet bygger på förhandlingar och avtal mellan parterna på arbetsplatsen/företaget. Därför föreslås avslag på första Att-satsen.
Handels verkar redan med kraft för att det ska vara tydligt hur permitteringslön räknas ut för våra
medlemmar. Inte minst kopplat till OB-ersättning där vi gjort ett stort arbete för att trygga medlemmarnas ersättning. Därför föreslås att andra Att-satsen besvaras.

8.Bättre kvalitet på praktik och subventionerade anställningar
Motion FrB.8.031
Avdelning 4 Kristianstad
Roland Andreasson
Använd våra avsatta pengar, arbetsgivaravgifterna, till det ursprungliga syftet
Arbetsgivaravgifterna har blivit en kassako som ingen regering vill avstå ifrån.
Det är avgifter som ska betala skyddet vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet. Denna del har
sänkts gång efter annan samtidigt som en del som kallas allmän löneavgift bara växer. Det är
pengar som vi anställda avstår i löneutrymme för att skydda oss vid sjukdom och arbetslöshet.
Men en stor del av pengarna går till annat.
Arbetsgivaravgifterna som är 31,42% av lönen innehåller:
Ålderspensionsavgift, Efterlevandepensionsavgift, Sjukförsäkringsavgift, Föräldraförsäkringsavgift,
Arbetsskadeavgift, Arbetsmarknadsavgift samt Allmän löneavgift.
Avgifterna kallas ”socialavgifter”, som enligt lagen tas ut ”för finansiering av systemet för social
trygghet”. Däremot har allmän löneavgift ingenting med trygghet att göra utan infördes 1995 för
att finansiera Sveriges medlemskap i EU. Den delen av arbetsgivaravgiften har regeringen efterhand
beslutat höja kraftigt och samtidigt använda ospecificerat till andra statliga kostnader, alltså som
ett dragspel i stadsbudgeten.
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Det är enbart pensionsavgiften som går till ett slutet system där allt som betalas in måste gå tillbaka
i form av pensioner, medan övriga delar inte är öronmärkta för respektive försäkring. Det är öppet
för att de kan användas till vad som helst.
Ändå är socialavgifterna inte tänkta att vara skatter utan vara kopplade till socialförsäkringarna.
Under alliansregeringarna finansierades stora skattesänkningar med besparingar på sjuka och arbetslösa. Efter valet 2018 fortsatte den rödgröna regeringen att återigen sänka sjukförsäkringsavgiften och höja den allmänna löneavgiften.
Numera används även våra pengar, som vi avstått i löneökningar, till politiska arbetsmarknadsåtgärder genom att ge rabatter till arbetsgivarna i olika situationer. Detta urholkar värdet av vad de
från början var avsedda för.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels jobbar för att det avstådda löneutrymmet till arbetsgivaravgiften ses över i syfte
att verka för dess ursprungliga tanke
Bifall
att Handels verkar för att kraftig minska den allmänna löneavgiften till förmån för övriga avgifter
Besvarad
att Handels verkar för att arbetsgivaravgifterna inte används som verktyg i arbetsmarknadspolitiken
Avslag

Utlåtande över motion FrB.8.031
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att andelen av arbetsgivaravgifterna som går
till våra trygghetssystem behöver öka kraftigt i enlighet med den ursprungliga intentionen. Därför
föreslås bifall på den första Att-satsen.
Den administrativt minskande andelen av arbetsgivaravgifterna som går till våra trygghetsförsäkringar och ökningen av löneavgiften speglar de senaste decenniernas nedskärningar av sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Handels har varit kritisk mot denna försämring av välfärden och
även påtalat det orimliga genom att peka på att man betalar mer än vad det kostar. Senast genom
utredningen om kollektivavtalad a-kassa. Det speglar också att staten inte ser det som öronmärkta
medel. Handels kommer fortsätta vara kritisk mot dessa nedskärningar. Därför föreslås att den
andra Att-satsen besvaras.
Det finns lägen där det är rimligt att satsa på vissa åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken. Även
utifrån perspektivet sociala avgifter. Ett exempel på det är när personer i arbetslöshet stöttas genom
arbetsmarknadsutbildning och aktivitetsersättning. Det ligger i linje med den ursprungliga tanken.
Därför föreslås avslag på den tredje Att-satsen.
Motion FrB.8.032
Avdelning 16 Linköping
Lena Lövgren
Utbildning för handledare
Många av våra arbetsplatser tar emot olika typer av praktikanter. För att de ska bli väl omhändertagna när de kommer ut på arbetsplatsen vill jag ha krav på att den handledare som anvisats har
utbildning och tid för uppgiften.
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Detta även för att säkerställa att det inte bara är frågan om subventionerad arbetskraft. Praktiktiden ska vara välkomnande, informativ och utbildande.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund ska verka för att det SKA finns utbildade handledare där praktikanter ska placeras, och att de får tillräckligt med tid att utföra uppdraget
Bifall

Utlåtande över motion FrB.8.032
Förbundsstyrelsen delar den uppfattningen. Därför föreslås bifall.
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Handlingsprogram
för trygga jobb
1. Jakt på kostnader skapar otrygga anställningar
Motion TrJ.1.033
Avdelning 18 Västerås
Elisabeth Sanback, Irena Tähkävuori, Ingrid Godin,
Fredrik Hennum Jepsen, David Fredriksson
Texttillägg
Sidan 4:
Digitalisering, teknikutveckling, klimatförändringar och KUNDERNAS FÖRVÄNTNINGAR gör
att våra branscher....
Jag föreslår kongressen besluta
att godkänna tillägget ”kundernas förväntningar”
Bifall

Utlåtande över motion TrJ.1.033
Förslaget bifalls med textändring i handlingsprogrammet.

2. Jobbet ska ge en lön och pension att leva på
Motion TrJ.2.034
Avdelning 18 Västerås
Elisabeth Sanback, Irena Tähkävuori, Ingrid Godin, Fredrik Hennum Jepsen, David Fredriksson
Texttillägg
Sidan 5:
Deltidsarbetande har dessutom ofta sämre arbetsmiljö, eftersom de oftare än andra utför tungt,
enformigt och STATISKT arbete.
Jag föreslår kongressen besluta
att bifalla tillägget ”statiskt”
Bifall
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Utlåtande över motion TrJ.2.034
Förslaget bifalls med textändring i handlingsprogrammet.
Motion TrJ.2.035
Avdelning 18 Västerås
Owe Ek, Thomas Enroth, Eva Lindkvist, Anders Bergström, Patrik Zvar
Textändring fler fasta timmar
Text i handlingsprogrammet:
Att förbättra deltidsanställdas "möjligheter" att få flera fasta timmar på kontraktet.
Ändras till:
Att förbättra deltidsanställdas "rättighet" att få flera fasta timmar på kontraktet.
Jag föreslår kongressen besluta
att bifalla textändringen
Bifall

Utlåtande över motion TrJ.2.035
Förslaget bifalls med textändring i handlingsprogrammet.
Motion TrJ.2.036
Avdelning 18 Västerås
Owe Ek, Thomas Enroth, Eva Lindkvist, Anders Bergström, Patrik Zvar
Texttillägg tillsvidareanställning som norm
Nuvarande lydelse:
Att heltid ska vara norm inom samtliga våra branscher.
Förslag till ny lydelse:
Att heltid och tillsvidareanställning ska vara norm inom samtliga våra branscher.
Jag föreslår kongressen besluta
att bifalla texttillägget ”och tillsvidareanställning”
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.2.036
Handels mål är att både heltid och tillsvidareanställning ska vara norm inom våra branscher.
Vår syn på anställningsformer behandlas dock under avsnittet ”…med en trygg form av anställning” i handlingsprogrammet. Motionen anses därmed besvarad.
Motion TrJ.2.037
Avdelning 16 Linköping
Sandra Danielsson
Ofrivillig deltid
Vi/jag yrkar för rätten till att jobba heltid. Ofrivillig deltid bidrar till att man inte har en lön som
går att leva på, man tvingas därav till flera extrajobb. Livet blir svårt att planera och man behöver
vara tillgänglig hela tiden för att jaga timmar. Det är i längden ingen hållbar situation, livet hamnar
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på paus. Deltidsanställdas möjligheter till att få fler fasta timmar på kontraktet måste också förbättras.
Jag har jobbat två jobb sedan 2007 på grund av just detta, alltså låga timmar på kontrakt. Ofrivillig
deltid är en otrygg anställning som gör att det är nästintill omöjligt att kombinera med fritid och
framför allt; en familj. Ofrivillig deltid innebär att man får jobba när jobb finns, man får jaga timmar. Tackar man nej till sitt extrajobb kanske man inte har det jobbet kvar. Man är väldigt utbytbar. I perioder kan man behöva jobba varje dag i månader, till att jobba endast ett par pass i
veckan. Situationen blir ohållbar. Där är jag nu. För jag har precis fått barn, och det går inte att
kombinera med att jaga timmar och ständigt vara tillgänglig.
Som kvinnodominerande arbete försätter detta kvinnan i en omodern livssituation. Jag kommer nu
att behöva byta bransch. Alternativet för mig blir annars att jobba min kontrakterade tid på
25tim/vecka som jag inte klarar mig på, för att sedan bli ekonomiskt beroende av min partner.
Detta är alltså år 2020. Jag kan år 2020 alltså inte kombinera barn och arbete utan att bli ekonomiskt beroende av min man. Jag måste lämna mitt arbete som jag älskar. Företagsmässigt vill jag
också trycka på att otrygga kontrakt bidrar till hög personalomsättning av kompetent personal.
Det är också kostsamt.
Att stanna på mitt arbete och arbeta endast min kontrakterade tid innebär också att min pension
blir lidande. Det går inte heller hand i hand med strävan efter ett jämställt samhälle. Handels ska
verka för en skälig inkomst efter yrkeslivet, detta genom rätten till att arbeta heltid.
Slutligen. Jag tycker inte att det är rätt att ett jobb inom detaljhandeln endast riktar sig till en viss
åldersgrupp som fortfarande bor hemma eller till personer som inte har varken familj eller fritidsintressen. Detta måste det bli en ändring på.
Jag föreslår kongressen besluta
att heltid ska vara en rättighet
Besvarad
Motion TrJ.2.038
Avdelning 36 Uppsala
Anne Kuusinen H&M Märsta, Anna-Karin Göransson Åhléns Gränby
Rätten till heltid även för handelsanställda och möjlighet till deltid
Vi vet att heltidsarbetsmåtten bara sjunker mer och mer inom kvinnodominerade yrken.
Sedan 1990 till 2018 har heltiderna sjunkit från 44% till 33% inom handeln.
Detta gör att allt fler har svårt att försörja sig och fler hamnar under gränsen för fattigdom, när
heltiderna sjunker och de korta och låga deltiderna bara ökar.
Detta tvingar även många att ha fler olika anställningar för att försöka klara sin försörjning.
Vilket påverkar det psykiska och fysiska välmåendet.
Ekonomin påverkas på flera olika plan.
Inte bara försörjningen här och nu, utan även att den begränsar möjligheten till eget boende, lån
och framtida pensionen med mera.
Därför är det viktigt att lagstiftningen stärks för rätten till heltid och möjlighet till deltid.
Jag föreslår kongressen besluta
att verka för en förstärkt lagstiftning som ger rätt till heltid och möjlighet till deltid
Besvarad
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Motion TrJ.2.039
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Heltid en rättighet och deltid en möjlighet
Klyftorna i samhället ökar för varje dag som går! Sverige har tyvärr gått från att vara ett av de samhällen med minst klassklyftor till ett land där klassklyftorna ökar snabbare än i många andra länder! Detta beror på många saker, men en viktig faktor är att allt fler tvingas jobba deltid ofrivilligt
under en stor del av sitt yrkesliv. Dessvärre är det ofta kvinnodominerade yrken där ofrivillig deltid
förekommer mest! Detta i kombination med att kvinnor står för en stor del av det oavlönade hushållsarbetet bidrar till minskad jämställdhet i samhället. Svårigheten att få en trygg anställning med
heltid skapar således både minskad jämställdhet och minskad jämlikhet! Detta är ett stort problem
inte bara för de enskilda drabbade individerna utan i förlängningen även för hela samhället! Dessutom leder svårigheten att få heltidsanställning inte bara till dålig inkomst under arbetslivet utan den
dåliga inkomsten följer även med och förstärks under pensionärstiden.
Utvecklingen i arbetslivet är minst sagt oroväckande! Andelen anställda med otrygga anställningar
på deltid, ofta små deltidstjänster, ökar kraftigt och börjar bli mer vanligt i branscher där det under
lång tid var norm och nästan självklart med heltidsanställning. Ett exempel på den utvecklingen är
Handels lagerbranscher.
Det är dags att sluta snacka och börja agera! Flera ledande politiker har pratat länge om att införa
rätten till heltid med möjlighet till deltid för den som av olika anledningar själv vill ha det. I ett växande antal kommuner och regioner runtom i landet tas beslut om att alla som är anställda av dessa
kommuner och regioner skall erbjudas heltid om de så vill. Det är ett strålande initiativ även om
många anställda i dessa kommuner och regioner vittnar om att det kan innebära flera arbetsplatser
och svårigheter att få ett vettigt schema. En början åtminstone. Men de privata arbetsgivarna måste
också erbjuda heltidsanställningar! Det enda som sannolikt kan leda till detta är en lagstiftning på
området. Vi kan försöka förhandla med våra arbetsgivare, med varierad framgång, men lagstiftning
är det enda som kan säkerställa att alla yrken och branscher får samma trygghet!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för en lagstiftning som ger den anställde rättighet till heltidsanställning och en möjlighet till deltidsanställning om den anställde hellre så önskar
Avslag
att Handels med kraft, till exempel genom opinionsarbete, verkar för att fler anställda får heltidsanställningar i väntan på lagstiftning på området
Besvarad

Motion TrJ.2.040

Avdelning 17 Karlstad
Lena Olsson, Dzeraldina Ericsson, Annika Carlsson, Petra Sedin, Doris Jonsson
Heltidsnorm
Många av handels medlemmar jobbar deltid, de flesta önskar dock heltid. Ni har med att heltid
skall vara norm inom samtliga våra branscher i principprogrammet. Men vi önskar en hårdare
skrivning.
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Jag föreslår kongressen besluta
att handels kraftfullt arbetar för att heltid skall bli norm i samtliga våra branscher
Besvarad
att Handels tydligt definierar vad norm är
Bifall

Utlåtande över motion TrJ.2.037 och TrJ.2.038 och
TrJ.2.039 och TrJ.2.040
Att öka andelen heltider inom våra branscher är helt grundläggande för att fler anställda inom handeln ska kunna leva på sin lön och framtida pension. Därför är det också en av Handels viktigaste
frågor som vi jobbat med på olika sätt under många år. Förutom att kräva en starkare lagstiftning
på området så arbetar vi redan idag med att driva opinion i frågan och genom att få in förbättringar
i kollektivavtal som ökar andelen heltider. Vi har dock valt att driva frågan om heltid som norm
snarare än rätten till heltid. Anledningen till det är att vi vill att heltidsanställningar ska vara det
normala, och deltidsanställningar undantaget, liksom är fallet inom de flesta branscher på dagens
arbetsmarknad. Ifall arbetsgivaren vill anställa på en annan sysselsättningsgrad än heltid anser vi
att det ska krävas objektiva skäl för det. Av den anledningen vill vi inte heller ha en lagstiftning som
reglerar möjligheten till deltid för den enskilde utan anser att samma regler ska gälla vad gäller möjligheten att gå ner i arbetstid som på övriga arbetsmarknaden. Vi anser därmed förslag om rätt till
heltid och att Handels ska verka för en lagstiftning där rätten till heltid regleras som besvarade medan förslag om att lagstadga om möjligheten till deltid avslås. Besvarat anses även förslag om att
Handels ska opinionsbilda inom området och att arbeta för att heltid ska bli norm inom våra
branscher då vi redan anser oss göra det. Förslaget om att tydligt definiera vad norm är bifalls med
ett texttillägg i handlingsprogrammet.
Motion TrJ.2.041
Avdelning 1 Malmö
Anthony Rovina
Utökad företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad för deltidsanställda
Då låg sysselsättningsgrad och hyvling av tjänster är ett utbrett problem för våra medlemmar bör
Handelsanställdas förbund verka för att rätten till fler timmar för den anställde stärks. Idag gäller
bara företrädesrätten enligt LAS 25 a § på den arbetsplats där arbetstagaren redan är anställd. Genom att utöka företrädesrätten även till arbetsgivarens övriga enheter inom kommunen skulle en
ansenlig andel av förbundets medlemmar erbjudas fler timmar och därmed kunna öka sin sysselsättningsgrad till en rimlig nivå. Vidare skulle en sådan förändring av lagen innebära ett steg i rätt
riktning mot att balansen mellan arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
återställs till den som rådde innan hyvlingsdomen i AD.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund aktivt arbetar för att genom lagändring eller kollektivavtalsskrivning
ge deltidsanställda företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad på den nuvarande arbetsplatsen,
samt på arbetsgivarens övriga enheter inom kommunen där den arbetstagaren är verksam
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.2.041
Förbundsstyrelsen är positiva till grundidén om att deltidsanställdas sysselsättningsgrad skulle öka
men ser en risk med att förslaget skulle kunna utnyttjas av arbetsgivare och medföra negativa konsekvenser för de anställda. T ex i form av arbetsskyldighet på alla enheter, delade arbetspass,
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obetalda transportsträckor mellan enheter som i vissa kommuner kan vara väldigt långa. Ett bättre
tillvägagångssätt än lagstiftning eller kollektivavtalsskrivning tror vi därför är att arbeta med frågan lokalt där flera arbetsplatser har en gemensam klubb. Förbundsstyrelsen yrkar därmed avslag.
på motionen.
Motion TrJ.2.042
Avdelning 1 Malmö
Ellinor Johansson
Begränsa kontrakt med få timmar
Enligt en rapport gjord av Handels 2019, hade 27% av butiksanställda kontrakt på 1-19 timmar i
veckan. Rapporten delgav oss även informationen att andelen med de kortaste kontrakten har ökat
de senaste 10 åren från 17 till 27% av de anställda. Detta samtidigt som andelen med mer än 35 timmar på kontrakt har minskat från 48 till 37%.
Fattigdomsgränsen 2018 var för en ensamstående pensionär 12.685 kronor i disponibel inkomst.
För den som arbetar motsvarar det en inkomst före skatt på 15.600 i månaden, vilket en tredjedel av
butiksanställda inte kommer upp i.
Vi som fackförbund måste därför höja våra röster och vara med och skapa en dräglig levnadssituation för våra medlemmar.
Jag föreslår kongressen besluta
att kraftigt begränsa antalet kontrakt med få timmar
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.2.042
Arbetet med att begränsa ofrivillig deltid och korta deltidskontrakt samt att öka sysselsättningsgraden och andelen heltider inom våra branscher är en mycket viktig fråga för Handels. Det är något
vi redan idag arbetar med på många olika sätt, bland annat genom fackligt arbete på arbetsplatsen,
via avtalsförhandlingar och via opinionsarbete för en starkare lagstiftning. Motionen anses därmed
besvarad.
Motion TrJ.2.043
Avdelning 1 Malmö
Robert Godman
Handels ska vara en ledande förespråkare för ett jämlikt pensionssystem
Sedan införandet av det nya pensionssystemet som ersatte ATP har andelen pensionärer under fattigdomsgränsen ökat på ett mycket oroande sätt. Det är ovärdigt att ett land som Sverige idag har
ett så osäkert system som inte kan garantera en skälig inkomst efter ett långt yrkesliv. Pensionsfrågan anser jag vara en av de viktigaste just nu då många äldre känner sig svikna av samhället och
lockas att rösta på missnöjespartier. Dagens pensionssystem är därför ojämlikt och framförallt
osolidariskt då generationer ställs mot varandra.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för en reformering av pensionssystemet mot mer jämlikhet och solidaritet
Besvarad
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Utlåtande över motion TrJ.2.043
Jämlikhet och solidaritet är två viktiga byggstenar i den fackliga arbetet och att även pensionssystemet ska vara det är en självklarhet. Handels jobbar ständigt med att belysa frågan och lyfta hur det
ser ut för våra medlemmar genom opinionsbildning och påverkansarbete. Därmed kan motionen
anses besvarad.
Motion TrJ.2.044
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Gärna medalj - men först en rimlig pension
Nuvarande pensionssystem innebär i praktiken att ju längre de anställda kan arbeta desto högre
blir deras pensioner. Det gör att LO-förbundens medlemmar riskerar att missgynnas. Systemet riskerar också att i än högre grad missgynna kvinnor eftersom de alltför ofta och under alltför stor del
av deras yrkesliv tvingas jobba ofrivilligt deltid och med sämre lön än män i motsvarande yrken och
branscher. Dessutom är det oftare kvinnor tar större ansvar för barnen när de är små och när de är
sjuka.
I dagens slitiga och stressade arbetsliv där ungefär varannan arbetare av hälsoskäl inte kan jobba
till 65-årsdagen, klingar politikernas prat om att vi måste jobba högre upp i åldrarna väldigt falskt
och hånfullt.
Det gamla ATP-systemet innebar att 30 års arbete räckte för ”full beräkningsgrund” och de
15 bästa årens inkomst låg till grund för den slutgiltiga pensionen. I dagens pensionssystem krävs
att en person varit bosatt i Sverige i minst 40 år mellan 16 och 64 års ålder för att få full garantipension. Garantipensionen är dock väldigt låg och i princip omöjlig att försörja sig på.
I dag ser vi tecken på att alltfler av våra medlemmar som inte bara varit bosatta i Sverige i 40 år
utan även förvärvsarbetat i 40 år kommer att få en pension som bara är marginellt högre än garantipensionen. Det är fullständigt orimligt att den som varit ofrivilligt deltidsarbetslös under stor del
av sitt yrkesliv skall bli en fattigpensionär. Den som bidragit till samhället under 40 år eller mer
borde kunna räkna med en skälig pension som det går att leva på. Så är tyvärr inte fallet idag!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för att få politikerna att förändra pensionssystemet så att de som
arbetat ett helt yrkesliv kan se fram emot en rimlig pension från det allmänna pensionssystemet

Utlåtande över motion TrJ.2.044

Besvarad

Handels bedriver både opinionsarbete och påverkansarbete i frågor som rör pensioner och har kontinuerlig kontakt med det departement som ansvarar för pensionssystemet, Socialdepartementet. Vi
håller med om orimligheten i att ofrivillig deltidsarbete ska leda till en sämre pension, därför är
också vårt arbete med rätten till heltid så otroligt viktigt på så många plan. Att efter ett helt arbetsliv kunna ha ett fint pensionärsliv ska vara för alla. Förbundsstyrelsen anser motionen besvarad.
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Motion TrJ.2.045
Avdelning 9 Växjö
Elin Edvinsson
Lika villkor livet igenom
Vi arbetar i en bransch där deltidsarbete är det normala. Trots att vi arbetar hårt för att ändra på
den trenden så kan vi inte komma ifrån det faktum att deltid alltid kommer att finnas inom branschen. Det innebär inte bara en lägre inkomst i realtid utan även en mer utsatt situation efter att arbetslivet är förbi. Därför tycker jag att Handels ska arbeta fram en metod som gör att arbetsgivaren
avsätter mer till pensionen trots att man arbetar deltid, så att man inte hamnar efter i pensionssystemet trots att man inte har ett eget pensionssparande på sidan om.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att Handels medlemmar kan få extra avsättning till pension via arbetsgivaren
Avslag
att göra så våra medlemmar får en pension som går att leva på
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.2.045
Förbundsstyrelsen håller med om problematiken som finns kopplat mellan att arbeta deltid och att
få en lägre pension men vi anser att frågan om extra avsättningar till pension från arbetsgivaren är
något man ska driva via kollektivavtalet.
För Handels är det viktigt att pensionssystemet omfattar alla, inte bara våra medlemmar. Efter ett
arbetsliv är det en självklarhet att man ska få ett drägligt pensionärsliv med en pension som går att
leva på. Vi föreslår därför avslag på den första attsatsen och anser den andra attsatsen besvarad.
Motion TrJ.2.046
Avdelning 1 Malmö
Handels fackklubb på IKEA Malmö
Ökad tjänstepension som ett sätt att minska ojämlikhet
Den höga andelen deltidsanställda i våra branscher driver utvecklingen av ojämlik pension. För anställda på företag med kollektivavtal betalar arbetsgivaren in pengar till tjänstepensionen. Denna är
en viktig del i pensionen och kommer göra stor skillnad för oss ekonomiskt när det är dags för oss
att gå i pension.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att öka tjänstepensionen för förbundets medlemmar
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.2.046
Pensionsfrågan är en viktig fråga för Handels. Fler ska få en pension som en kan leva på när arbetslivet är slut och för att det ska bli så behöver vi jobba påbred front. Fler arbetstagare ska få heltid,
vi behöver ändra pensionssystemet och vi behöver även öka tjänstepensionen via kollektivavtalen.
Det är frågor som Handels driver och därmed anses motionen besvarad.

35 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021

Motion TrJ.2.047
Avdelning 17 Karlstad
Thorbjörn Andersson
Schysst pension för alla
Jag möter medlemmar nästan varje dag, på arbetsplatser, på utbildningar och genom olika ringkampanjer som Handels anordnar.
I mina samtal med medlemmar pratar vi om löner, ob, försäkringar, rättigheter men också rättvisa
och jämlikhet. Många är oroliga att gå i pension och vet att de är dömda att bli fattigpensionärer.
I det nya pensionssystemet måste våra medlemmar jobba ännu längre för att uppnå full pension.
Det bygger på att arbetare ska jobba längre, så att de betalar in till systemet längre innan de börjar
ta ut pengar ur pensionssystemet. Enkel matematik. Det man inte tänker på är att arbetare har
fysiskt tunga jobb, många orkar knappt jobba till pensionsåldern som var innan. Samtidigt förespråkar högerpartierna ännu högre pensionsålder.
Pension är en hjärtefråga för många! Där har vi mycket att hämta. Ingen arbetare som jag mött
köper argumentet att arbetare blir äldre och därför måste vi jobba längre.
Det är dags för Handels att kavla upp ärmarna. Vi kan inte ha det så här i ett av världens mest
jämställda länder. Det är dags att agera!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels jobbar aktivt med att påverka alla partier i riksdagen, så att vi kan få ett nytt mer
solidariskt pensionssystem där pensionsåldern för arbetare sänks
Avslag
att Handels jobbar aktivt för att man har ett yrkesliv som varar i 40 år för att få full pension, med
rätt att få jobba längre
Avslag
att Handels jobbar aktivt med att påverka alla partier i riksdagen så att anställda med ofrivillig deltid får ett pensionstillägg, så att de kommer över fattighetsgränsen
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.2.047
Förbundsstyrelsen ser ett problem med att ha speciella regler i pensionssystemet för en specifik arbetsgrupp. Vi delar uppfattningen om att det bör finnas en modell som ska spegla år i arbetslivet
och att det bör även finnas en bortre gräns men tycker inte att vi ska sätta ett definitivt avtal år.
Att vi har arbetstagare som arbetar deltid som senare kommer att hamna under fattigdomsgränsen
är ett stort samhällsproblem, men kan man i ett lagstiftat system säkerställa att deltiden är ofrivillig? Vi föreslår därmed avslag på motionen.
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Motion TrJ.2.048
Avdelning 1 Malmö
Ellinor Johansson
Intjänad pension innan 25 år
Över 34% av Handels medlemskår består idag av medlemmar under 30 år. Inom handeln har vi
upprepade gånger synliggjort att det ofta är de unga som har de otryggaste anställningarna och jobbar under sämre villkor.
Trots detta avsätts idag ingen pension för våra yrkesverksamma medlemmar under 25 år. En yrkesgrupp som ofta vittnar för oss om osäkra anställningar, staplade visstidskontrakt och extremt få
timmar på kontrakt.
Enligt en rapport gjord av Handels 2019, hade 27% av butiksanställda kontrakt på 1-19 timmar i
veckan. Rapporten delgav oss även informationen att andelen med de kortaste kontrakten har ökat
de senaste tio åren från 17 till 27% av de anställda. Detta samtidigt som andelen med mer än 35
timmar på kontraktet har minskat från 48 till 37%.
Fattigdomsgränsen 2018 var för en ensamstående pensionär 12.685 kronor i disponibel inkomst.
För den som arbetar motsvarar det en inkomst före skatt på 15.600 i månaden, vilket en tredjedel av
butiksanställda inte kommer upp i.
Ska branschen kunna konkurrera om arbetskraft i framtiden måste utvecklingen vändas.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels aktivt tillsammans med LO ska verka för att pension ska börja intjänas tidigare än
vid 25 års ålder
Besvarad

Motion TrJ.2.049
Avdelning 13 Borlänge
Sara Fernlund
Tjänstepensionen ska inte åldersdiskriminera

Pensionen har blivit något som många av Handels medlemmar inte ser fram emot. Relativt låga löner kombinerat med svårigheter att få tillsvidare heltidsanställningar kommer att resultera i låg
pension. Tjänstepensionen är ett oerhört viktigt tillägg, för alla!
Därför är det svårt att förstå varför inte varje intjänad krona genererar pension. Att det krävs en
viss ålder för att tjäna pension är diskriminering. Det slår hårt mot våra branscher och våra medlemmar, särskilt om man betänker hur många unga som arbetar inom handeln.
Varje intjänad krona oavsett ålder och bransch ska vara värd pensionsavsättning.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för tjänstepensionsinbetalningar från första intjänade kronan
Besvarad

37 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021

TrJ.2.050
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Avtalspension hela arbetslivet borde vara självklart
I de flesta avtal om avtalspension inom våra avtalsområden samt våra kamraters i andra fackförbund finns både en undre och övre åldersgräns för när arbetsgivaren betalar in avtalspensionen.
Samtidigt uppmanas vi alla att jobba högre upp i åldrarna för att få en pension att kunna leva på
och det blir även viktigt att komma ut i arbetslivet så tidigt som möjligt. Även ungdomars sommarjobb kan vara pensionsgrundande i det allmänna pensionssystemet oavsett hur unga de är! Det
finns heller ingen övre gräns för intjänande av pension i det allmänna pensionssystemet. Det borde
självklart vara så även i alla avtal om avtalspension!
Vi måste tillsammans i hela fackföreningsrörelsen arbeta för att all arbetsinkomst oavsett arbetstagarens ålder blir avtalspensionsgrundande! Det finns exempel på fackförbund och avtalsområden
som lyckats ta bort åldersgränser! Tillsammans har vi större chans att lyckas! Det handlar om rättvisa och en kamp för minskade klyftor i samhället och ökad jämlikhet!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att ta bort åldersgränser för intjänande av avtalspension inom de avtalsområden som berör Handels medlemmar
Besvarad
att Handels tillsammans med LO verkar för att ta bort åldersgränser för intjänande av avtalspension inom de avtalsområden som berör LO-förbundens medlemmar
Besvarad
Motion TrJ.2.051
Avdelning 36 Uppsala
Michelle Håkansson-Lööf
Motion om tjänstepension från första arbetsdag
Idag finns det cirka 245.000 fattigpensionärer i Sverige och dessa personer lever på mindre än 12 100
kronor i månaden. Ensamstående kvinnor löper högst risk att hamna under fattigdomsgränsen enligt Pensionsmyndighetens rapport ”Äldre med låga inkomster” från 2018. För Handels pensionärer
är situationen särskilt allvarlig. Drygt hälften av alla handelspensionärer är beroende av garantipension för att klara sig. Tjänstepensionen anses bli allt viktigare då vi lever längre och pensionen
då behöver räcka under längre tid.
Eftersom den typiska medlemmen i Handels är en kvinna på 23 år så bör vi göra allt för att motverka detta strukturella problem. Idag har handelsbranschen även utvecklats till att bli en genomgångsbransch vilket gör att många unga förlorar år av avtalspensionen om de väljer att byta
bransch, exempelvis om man arbetar heltid i fem år mellan 20-25 års ålder men sedan byter bransch
har man inte tjänat in något av avtalspensionen. Detta kan ha stor påverkan när dessa personer sedan uppnår pensionsålder. Konsekvensen av detta blir att det bidrar till att branschen inte får
samma positiva rykte och påverkar yrkesstolthet. Även det faktum att pensionssystemet kan bidra
till att unga personer utnyttjas som billig arbetskraft. Det är en utveckling som vi måste stoppa.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att tjänstepensioner ska räknas från första arbetsdag oavsett ålder i alla
våra branscher
Besvarad
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Motion TrJ.2.052
Avdelning 17 Karlstad
Lena Olsson, Dzeraldina Ericsson, Annika Carlsson, Petra Sedin, Doris Jonsson
Tjänstepension från första intjänade kronan
Många i vår bransch börjar jobba i tidig ålder, oftast då med en deltidsanställning. Nu får man
tjänstepension från det man fyllt 25 år. Vi önskar med denna motion.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels jobbar för att tjänstepension betalas ut från första intjänade kronan
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.2.048 och TrJ.2.049 och
TrJ.2.050 och TrJ.2.051 och TrJ.2.052
Handels, tillsammans med LO, jobbar aktivt för att ta bort den åldersgräns som idag finns för intjänande av avtalspension. I senaste avtalsrörelsen nådde vi en delseger i arbetet för inbetalningar
av tjänstepension från första intjänande krona. Delsegern betyder att 2021 är gränsen 24 år, -22 23
år och -23 är gränsen 22 år. Motionen anses därmed besvarad.
Motion TrJ.2.053
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Trygghet för efterlevande
De arbetsgivare som tecknat kollektivavtal betalar även in pengar till de anställdas framtida pension. Detta innebär även för en deltidsanställd Handelsmedlem ganska många tusenlappar per år.
Ca 10 000:- per år är ingen ovanlighet. Det innebär mycket pengar efter ett halvt arbetsliv för att
inte tala om efter ett helt arbetsliv. Det kan i slutänden handla om över en miljon kronor inklusive
avkastning.
Om den anställde avlider innan avtalspensionen hunnit betalas ut måste den anställde ha valt till ett
återbetalningsskydd för att undvika att hela sparkapitalet tillfaller de generationskamrater som inte
heller valt återbetalningsskydd. Att välja till återbetalningsskyddet innebär att hela sparkapitalet
betalas ut till den anställdes make/maka/sambo eller barn. Vi som fackförbund och även LO rekommenderar att de anställda väljer till återbetalningsskydd för att ge de efterlevande en ökad
trygghet och ge efterlevande en större chans att kunna bo kvar i bostaden till exempel.
Återbetalningsskyddet är en form av livförsäkring som inte kostar något utan endast innebär att
den anställde inte får extra pengar i form av arvsvinst. Arvsvinsten uppgår för yngre anställda till
endast några fåtal tiokronor per år, vilket är en försumbar summa. Om den anställde väntar med
att välja till återbetalningsskyddet mitt i arbetslivet är risken stor att hälsodeklarationen inte blir
godkänd och skyddet uteblir för ”gamla” pengar.
För att underlätta för våra medlemmar och övriga anställda föreslår vi att återbetalningsskyddet
skall vara automatiskt förvalt, men skall kunna väljas bort för den som absolut inte vill ha det. Det
har inneburit stora tragedier för alltför många anställdas efterlevande när det uppdagats att den avlidne ej valt till återbetalningsskydd, men förmodligen skulle gjort det om denne fått information
om hur det funkar.
I till exempel avtalspensionerna KAP-KL och AKAP-KL är återbetalningsskyddet automatiskt förvalt men kan väljas bort! Varför ska inte alla Handels medlemmar få samma trygghet för sina familjer som de Kommunalare som är anställda av kommuner, landsting och regioner?
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att återbetalningsskyddet skall vara automatiskt förval i avtalspensionerna
och att möjlighet skall finnas att välja bort det för den som absolut inte vill ha det
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.2.053

Avtalspensionerna idag bygger på en kollektiv uppbyggd lösning och gör man förändringen ser vi
att det skulle leda till ett försvagat kollektivt system. Däremot har vi till exempel försäkringsinformatörer som informerar om att möjligheten finns om man vill göra valet. Mot denna bakgrund föreslår vi kongressen avslå motionen.
Motion TrJ.2.054
Avdelning 20 Stockholm
Katarina Helling
Glad pensionär med guldkant
Att bli äldre och få avsluta sitt arbetsliv med vetskap om att pensionen kommer att räcka till både
hyra, mat och guldkant är så otroligt viktigt. Många viger hela sitt liv åt att se till att det ska finnas
ett par sparade slantar på ålderns höst. Och visst är vi väl alla värda en värdig ålderns höst med något mer än välling på tallriken?
Det är otroligt viktigt att kunna bevaka detta under arbetslivets gång även om det kan vara mer intressant med andra saker tidigare i livet.
Även om pensionsmyndigheten har öppnat upp för en enklare insyn på senaste tiden, och så även
FORA, så är detta rena grekiskan för många. Något så viktigt som påverkar samtliga våra medlemmar borde få lite mer uppmärksamhet.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att insynen, regler och uppgifter om pensionsinbetalningar ska bli tydligare
och enklare att följa
Besvarad
att Handels tydligare informerar medlemmarna om pensionsregler
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.2.054
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det är viktigt att ha insyn i ett så viktigt område
som sin pension och det finns nu en överenskommelse med arbetsgivarpart att det från och med
2023 kommer att finnas information om pensionsavsättningar på lönespecifikationen. Det är en
viktig del av den information att man faktiskt får den inbetalning som man har rätt till. För att våra
medlemmar ska få den bästa informationen om de gällande pensionsregler samarbetar vi med bl.a.
Folksam som kostnadsfritt erbjuder personliga genomgångar av våra medlemmars pensioner. Vill
man fortbilda sig erbjuder LO en utbildning som heter 55+ som ger viktig information om vad man
ska tänka på när man närmar sig ålderns höst. Mot denna bakgrund anser vi motionen besvarad.
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Motion TrJ.2.055
Avdelning 2 Trollhättan
Sofia Larm
Krav på lönespecifikation
I Sverige behöver man inte betala skatt på inkomst under 19 670 kronor per år; tjänar man däremot
mer måste man betala skatt. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att betala in inkomstskatt för sina
anställda. Men det är den enskilde som är ansvarig för att bevisa att skatten har betalats in till
skattemyndigheten.
För de flesta anställda är det inget problem att se att detta har skett eftersom inkomstskatten framgår av lönespecifikationen som de allra flesta företag skickar till sina anställda. Av lönespecifikationen framgår hur många timmar den anställde har arbetat och vilken lön hen har fått. Det skall
också stå hur mycket som dragits i skatt och hur stor semesterersättningen är.
Inom arbetsrätten finns det ingenting som reglerar rätten till lönespecifikation. Arbetsgivaren är
inte enligt lag skyldig att ge arbetstagaren en lönespecifikation. Det kan dock finnas bestämmelser i
kollektivavtal som gör att en sådan skyldighet finns. Så samtidigt som anställda inte har någon laglig rätt att få en lönespecifikation, har de en lagstadgad skyldighet att ansvara för att skatten betalas in. För många anställda men särskilt för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden,
som till exempel sommarjobbare, vikarier och säsongsanställda, kan detta innebära en stor otrygghet.
Lagstiftningen bör ses över i syfte att stärka den enskilde arbetstagarens rätt att få en lönespecifikation som kvitto på att arbetsgivaren har betalat in skatt till skattemyndigheten. Lagstiftningen
bör även ses som ett syfte att minska hanteringen av svart arbetskraft.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska arbeta för att få en lagändring, att inom arbetsrätten kunna kräva att lönespecifikationer ska vara ett krav
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.2.055
Förbundsstyrelsen anser att detta är en fråga som bör regleras i kollektivavtal. Därav föreslås
motionen att avslås.
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3… med en trygg form av anställning
Motion TrJ.3.056
Avdelning 18 Västerås
Elisabeth Sanback, Irena Tähkävuori, Ingrid Godin, Fredrik Hennum Jepsen, David Fredriksson
Textändring
En tidsbegränsad anställning ska KUNNA motiveras av arbetsgivaren och bara tillåtas om det finns
objektiva skäl.
Ordet "KUNNA" tas bort
Efter ändring:
En tidsbegränsad anställning ska motiveras av arbetsgivaren och bara tillåtas om det finns objektiva skäl.
Jag föreslår kongressen besluta
att bifalla textändringsförslaget och stryka ordet "kunna"
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.3.056
Den aktuella meningen beskriver att arbetsgivaren måste kunna motivera en tidsbegränsad anställning för att den ska tillåtas. Kan arbetsgivaren inte göra det ska anställningen heller inte tillåtas.
Den föreslagna textändringen ändrar innebörden i meningen och föreslås därför avslås.
Motion TrJ.3.057
Avdelning 17 Karlstad
Annika Carlsson
Bort med allmän visstid
Allmän visstid som anställningsform ställer fortfarande till stora problem för många medlemmar då
man får korta kontrakt som staplas på varandra. Man blir beroende av att jaga timmar hela tiden
för att få ekonomin att fungera. Vidare medför det att man till exempel inte kan skriva kontrakt på
bostad eller ens ett mobilabonnemang. Den psykiska hälsan blir lidande då man ständigt lever under press att alltid vara tillgänglig.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels jobbar för att allmän visstid tas bort som anställningsform
Besvarad
Motion TrJ.3.058
Avdelning 13 Borlänge
Sara Fernlund
Allmän visstidsanställning ska avskaffas
En av vår förenings viktigaste frågor är att se till så att våra medlemmar har trygga arbeten att gå
till. Sedan anställningsformen allmän visstid infördes så har våra medlemmar drabbats hårt. Fler
och fler utnyttjas av arbetsgivare som inte orkar göra ordentliga scheman utan vill ha ”flexibilitet”.
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Det gör att många unga inte kan planera sina liv, för de vet inte när de ska arbeta. Så här kan vi inte
ha det!
Tillsvidareanställning måste vara normen på svensk arbetsmarknad!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för att anställningsformen allmän visstid avskaffas
Besvarad
Motion TrJ.3.059
Avdelning 20 Stockholm
Katarina Helling
Ett hållbart liv, mot heltid som norm
Sedan 90-talet och i synnerhet efter 2008 då allmän visstidsanställning infördes har andelen ”tidsbegränsade anställningar” ökat kraftigt och det är de mest osäkra anställningarna som ökar mest på
bekostnad av de mer trygga anställningsformerna.
De fyra huvudsakliga tidsbegränsade anställningsformerna som anges i lagen om anställningsskydd
(LAS) är allmän visstid (AVA), säsongsarbete, provanställning och vikariat. AVA öppnade upp för
att fack och arbetsgivare i kollektivavtal kan komma överens om ytterligare anställningsformer,
ofta varianter av AVA som går under namnet behovsanställningar.
Cirka 440 000 personer arbetar i någon form av behovsanställning vilket är cirka 60 % av alla med
en tidsbegränsad anställning. Detta har drabbat vissa grupper påtagligt mer än andra. Det finns en
tydlig överrepresentation av LO-medlemmar, kvinnor, utrikes födda och unga arbetstagare. Exempelvis arbetar en femtedel av utlandsfödda manliga arbetstagare i en otrygg anställning och hela en
fjärdedel av de utlandsfödda kvinnorna.
Detta bidrar till en rad olika begränsningar och svårigheter. Det blir svårare att ta sig in på bostadsmarknaden, lätt att hamna i perioder av arbetslöshet och det blir svårt att planera för framtiden.
Det medför även ökad ohälsa, ökad stress, minskad framtidstro, negativ påverkan på familjebildning, barn som får växa upp i otrygga miljöer och inte minst sämre facklig organisering.
Handeln är en av de branscher som har drabbats hårdast av otrygga anställningar. Att den enskilda
individen ska sitta och vänta på ett sms om och när hen ska arbeta, inte sällan samma dag, och att
inte veta om det blir någon nästa gång, om det kommer finnas mat på middagsbordet eller om räkningarna kan betalas, DET är inget hållbart liv.
Att det kraftigt motverkar fackligt medlemskap, speciellt inom Handels avtalsområden, och minskar den fackliga organisationsgraden, det kan vi inte acceptera.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels intensifierar sitt arbete med att verka för att allmän visstidsanställning skall tas bort
ur LAS
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.3.057 och TrJ.3.058 och TrJ.3.059
Handels driver redan frågan om att anställningsformen allmän visstid ska avskaffas och hade det
bland annat som en av våra prioriterade fokusfrågor inför riksdagsvalet 2018, därför besvaras
motionen.
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Motion TrJ.3.060
Avdelning 9 Växjö
Handelsklubben Coop Mönsterås ställer sig bakom motionen.
Trygga jobb, stoppa hyvling
Heltid ska vara en möjlighet för alla som vill så man kan klara sig på sin lön. Tryggheten inom våra
yrken har tagit rejält kliv tillbaka ända sedan AD-domen 2016 där arbetsgivaren (Coop) fick rätt att
”hyvla” arbetstiden för de anställda. Det här måste få ett slut!
Hyvling resulterar i sämre lön, ökad arbetsbelastning, ökad sjukskrivning, sämre pension osv. Det
leder till mer ensamarbete, vilket gör att många medlemmar upplever sitt arbete som mer osäkert
och rädslan för rån och hot ökar.
Sammanfattningsvis så leder ovanstående till att många medlemmar söker sig ifrån handeln.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att inte bara vår anställning ska vara skyddad i LAS utan även vår anställningsgrad (timmar)
Besvarad
att stoppa möjligheten till hyvling
Besvarad
att vi ska få möjlighet till heltid så man kan klara sig på sin lön
Besvarad
Motion TrJ.3.061
Avdelning 1 Malmö
Ellinor Johansson
Lagen om anställningsskydd ska skydda anställningsgraden och inte bara anställningen
2015 drabbades våra medlemmar av hyvling för första gången. 2016 fastslog arbetsdomstolen att
arbetsgivaren hade gjort rätt. Sedan dess har hyvling förekommit regelbundet och detta har synliggjort en extremt stor brist i dagens lag om anställningsskydd (LAS).
Idag lyckas vi i vissa fall stoppa hyvlingsärenden genom att förhandla. Men ser också en trend i att
arbetsgivarna allt mer bygger sin bemanning på deltidstjänster och därmed lägger över de ekonomiska riskerna på sina anställda för att hålla sina kostnader nere.
En lag om anställningsskydd som enbart skyddar anställningen och inte anställningsgraden, innebär ingen trygghet.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels aktivt ska arbeta för att lagen om anställningsskydd även ska skydda anställningsgraden
Besvarad
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Motion TrJ.3.062
Avdelning 36 Uppsala
Emma Kjellerby
Hyvla ost, inte anställningar
I dagens samhälle har vi redan många som arbetar med otrygga anställningar och låga kontrakt. Vi
har nu även drabbats av otrygga anställningar för de som tidigare ansågs trygga, den så kallade
hyvlingen. Att hyvla en anställning kommer ha en negativ påverkan ekonomiskt både inför vardagsliv och pension för våra medlemmar. Arbetsgivare skall inte från en dag till en annan kunna
omorganisera arbetsplatsen så att anställda förlorar timmar. Detta kallas inte omorganisation detta
kallas hyvling. Vi behöver snabbt göra ett tillägg i lagen om anställningsskydd så att vid en omorganisation ska de anställdas befintliga timmar skyddas. Det är sluthyvlat av anställdas timmar, dags
för arbetsgivarna att börja hyvla ost.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar med kraft för ett tillägg i lagen om anställningsskydd där den anställdes befintliga timmar skyddas vid en omorganisation
Besvarad
Motion TrJ.3.063
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Hyvla osten, inte arbetstiden
Vi som arbetar fackligt upphör aldrig att förvånas! Det som ingen ens i sina vildaste mardrömmar
trodde var möjligt och kunde hända är nu verklighet!
Arbetsgivare kan från en dag till nästa utan att bryta mot lagen i princip godtyckligt välja att ändra
vissa anställdas arbetstidsmått. Från heltid till deltid eller från deltid till ännu mindre deltid! Utan
att det anses som en uppsägning! Den anställde har inte ens rätt till en omställning motsvarande
uppsägningstid för att kunna anpassa sina levnadskostnader till den nya och ibland nästan halverade inkomsten!
Arbetsdomstolen har i sin absoluta vishet dömt till våra medlemmars nackdel och därmed gjort en
tolkning av LAS som jag knappast tror att någon av de som var med och skrev lagen någonsin
kunde föreställa sig och än mindre hade tänkt sig att det skulle vara möjligt att göra!
Det är dags att få våra folkvalda att förstå vilken katastrof detta är för alltför många av våra kamrater! Dessvärre har dessutom denna form av maktutövande från arbetsgivarnas sida en stark tendens att spridas till fler yrken och branscher.
Det är dags att vi får en förändring i LAS som stoppar denna möjlighet till maktmissbruk från oseriösa arbetsgivare!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för att en förändring av lagen om anställningsskydd görs så att så
kallad ”hyvling” inte blir möjlig
Besvarad
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Utlåtande över motion TrJ.3.060 och
TrJ.3.061 och TrJ.3.062 och TrJ.3.063
Handels driver redan frågan om att hyvling av anställdas arbetstimmar ska stoppas. Vi vill se en
ändring i lagen om anställningsskydd som innebär att inte bara anställningen som sådan, utan även
arbetstimmarna, skyddas. Frågan om att stoppa hyvling var en av våra fokusfrågor inför riksdagsvalet 2018 och är en fråga som vi fortsatt kommer driva. Förslagen om att verka för att stoppa hyvling besvaras därför. Vad gäller förslaget om att ge fler möjlighet till heltid så besvaras även detta
då det är något vi dagligen arbetar med på olika sätt, bland annat via avtal och via opinionsarbete
för en starkare lagstiftning.
Motion TrJ.3.064
Avdelning 20 Stockholm
Frida Antbrink
Tydlig strategi för arbete mot hyvling
Hyvling är ett högst reellt problem inom Handels. Vi behöver ha en tydlig strategi när arbetsgivaren drar ned på timmar på kontrakt och att hela Handels arbetar på samma sätt konsekvent
mot hyvling.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels tar fram och använder ett tydligt och starkt arbetssätt för Handels att arbeta efter
när arbetsgivarparten vill hyvla
Besvarad
att utbilda och säkerställa att ombudsmän och förtroendevalda känner till och arbetar efter
arbetssättet
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.3.064
Handels har tagit fram centrala riktlinjer för hur vi ska driva ärenden som rör hyvling gentemot
arbetsgivare. Under 2019 anordnades omfattande utbildningsinsatser i frågan i organisationen.
Förslagen i motionen anses därför besvarade.
Motion TrJ.3.065
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Stoppa hyvling
Sedan Coop-domen i december 2016, har hyvlingarna ökat på Handels arbetsplatser. Det är inte
bara inom Handels områden som hyvling förekommer utan även inom andra kvinnodominerade
förbund. Vi märker att det fortfarande finns många som inte vet vad hyvling innebär. Om vi då byter ut ordet hyvling och kallar det något annat, kan man lätt tro att det är något nytt och mindre
otrevligt. Något som inte drabbar mig. Den som blir hyvlad får mindre timmar och också
mindre lön. Blir man dessutom av med jobbet helt efter en tid får man mindre i a-kassa och i slutändan mindre i pension.
Arbetsgivarna gillar inte ordet hyvling, de tycker att det låter otrevligt. Det är precis det hyvling är,
mycket otrevligt för de som drabbas. Nedskärning, sänkning av sysselsättningsgrad eller omorganisation, låter ganska ofarligt. Det kan lätt missuppfattas om det låter luddigt. Vi har jobbat med
ordet hyvling för att nå ut bland våra medlemmar, och jag tror i dag att de flesta vet att det inte är
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något bra, även om man inte har helt full koll på vad det innebär. Därför bör vi behålla ordet
hyvling.
Handels är ett av de förbund vars medlemmar drabbats ovanligt mycket. Vi måste därför stå upp
för våra medlemmar och göra allt vi kan för att stoppa hyvlingar. Både genom kollektivavtalet
och lagen. Handels har försökt, men inte lyckats. Men då måste vi försöka igen och igen.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels aktivt använder ordet hyvling
att Handels verkar för att stoppa hyvling

Bifall
Besvarad

att Handels ska hålla igång debatten externt så länge arbetsgivaren fortsätter att hyvla
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.3.065
Som beskrivs i motionen har ordet "hyvling" används under en längre tid av Handels och vi delar
motionärens uppfattning om att vi även fortsatt bör prata om hyvling och inte anamma arbetsgivarens språk. För att tydliggöra det skrivs ordet hyvling in i handlingsprogrammet. Förslaget bifalls
därmed. Då Handels redan driver frågan om att stoppa hyvling, bland annat via opinionsarbete för
att förstärka lagstiftningen, så besvaras andra och tredje attsatsen.
Motion TrJ.3.066
Avdelning 18 Västerås
Tobias Täpp, Katja Mankonen, Susanne Collander, Yukki Hunyh, Nazira Isik, Nail Eroglu,
Åsa Kratz
Samförstånd för bemanning
Idag upplever vi på många arbetsplatser att man tar in personal från bemanningsföretag i en större
omfattning än vad som är skäligt.
Många gånger har den fackliga organisationen ingen eller liten möjlighet att påverka hur arbetsgivaren väljer att ta in ”hyrpersonal”.
Tanken om att personal från bemanningsföretag ska tas in vid tillfälliga arbetstoppar, som ett
komplement till den fast anställda personalen är satt ur spel och många arbetare går under långa
perioder uthyrda på en och samma arbetsplats.
Villkoren för hur ett företag kan använda sig av bemanningsföretag behöver en tydligare reglering
och tydligare avgränsningar för att säkerställa goda arbetsvillkor för dem som arbetar i vår
bransch.
Handels borde som fackförbund verka för att begränsa nyttjandet av bemanningsföretag genom
förändringar i kollektivavtalen eller genom den lagstiftning som berör arbetares arbetsvillkor som
exempelvis LAS, MBL och arbetsmiljölagen.
Jag föreslår kongressen besluta
att följande punkt läggs till på sidan 6 i FS förslag:
• Att Handels verkar för att en överenskommelse krävs med lokal facklig part när personal
från bemanningsföretag anlitas
Besvarad
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Utlåtande över motion TrJ.3.066
Att begränsa arbetsgivares möjlighet att använda inhyrd personal är en mycket viktig fråga för
Handels. Vi vill ändra på Lagen om uthyrning av arbetstagare, så att bemanningsföretag bara kan
användas som komplement till den ordinarie bemanningen. Det var bland annat en av våra prioriterade frågor inför riksdagsvalen 2018. Dessutom är det en fråga Handels arbetar med avtalsvägen.
Motion TrJ.3.067
Avdelning 9 Växjö
Handels lagerklubb Ikea Älmhult genom Malin Svensson
Enskild motion
Förbättra lagen om anställningsskydd
Den 1 juli 1974 kom lagen om anställningsskydd vilket begravde arbetsgivarens fria uppsägningsrätt. En vinst för oss arbetstagare som äntligen kan känna lite trygghet på arbetsplatsen efter att
kämpat om detta under en period av minst 70 år. Under dessa 70 år så lyckades vi dock med rätt
mycket innan vi till slut kom i mål i frågan, så som att arbetsgivaren under 30-talet förlorade rätten
att säga upp de som skulle göra värnplikt och kvinnor som gifter sig och/eller blir gravida.
Efter detta har denna lag varit väldig omdiskuterad och är en fråga som verkligen visar vilka partier
som är åt höger eller vänster.
1981 lade den borgerliga regeringen fram sin proposition om en ny anställningsskyddslag och i februari 1982 antog riksdagen förslaget med bara en rösts övervikt. Det var den första försämringen
och har följts av fler till dagens datum.
Än idag är denna lag väldigt diskuterad i politiska forum, och med tanke på januariavtalet så har
Socialdemokraterna ett stort tryck på sig av ett av partierna som vill gå längst med försämringarna.
Vi tycker att Handels ska vara en stark kraft för att behålla en stark lag om anställningsskyddet.
Särskilt i tider som dessa då det är många som vill försämra den och därmed ger styrka och mod till
Svensk Näringsliv att driva igenom sina frågor.
Vi har tyvärr även i våra egna avtal en text som vi anser är en försämring i LAS. Under styckena om
inhyrning i samband med företrädesrätt till återanställning står det i både Lager och E-handelsavtalet och Detaljhandelsavtalet:
“Denna reglering avser inhyrning i samband med företrädesrätt till återanställning beroende på
tillsvidareanställdas uppsägning på grund av arbetsbrist.”
Detta innebär att ungdomar, som ofta utnyttjas med korta anställningsformer, inte kan dra nytta
av att de har jobbat tillräckligt länge på företagen att de går under LAS och därmed bör ha sitt återanställningsskydd. Det är även ett stycke som företagen använder sig av för att kunna utnyttja systemet. När det finns de som börjar närma sig så pass lång tid att de måste tillsvidareanställas så
kan företagen kasta ut dem och sedan bara använda sig av bemanningsföretag. Det innebär, i våra
ögon, en försämring av lagen om anställningsskydd.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels, gärna ihop med hela LO-kollektivet, driver opposition för ett starkt anställningsskydd
Besvarad
att Handels påverkar politiker till att jobba för att ha en stark anställningsskyddslag
Besvarad
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att Handels kartlägger om det finns försämringar i kollektivavtalet gällande anställningsskyddet
Besvarad
att Handels kartlägger hur vi på avtalsvägen kan förbättra anställningsskyddet både för tillsvidareanställda och de som går på upprepade korttidsanställningar
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.3.067
Stärkt anställningstrygghet är en prioriterad fråga för Handels. Det är något vi redan idag arbetar
med, bland annat genom att driva att anställningsformen allmän visstid ska avskaffas och att hyvling ska stoppas genom att förstärka LAS. Frågor kopplat till stärkt anställningstrygghet drivs även
vid avtalsförhandlingar för respektive bransch. Därmed anses första och andra Att-satsen besvarade. Avtalen ses kontinuerligt över under avtalsperioden och inför avtalsrörelser. Därför anses
tredje och fjärde Att-satserna besvarade.
Motion TrJ.3.068
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Stärkt anställningsskydd viktigt för hela samhället
I dagens arbetsliv har otrygga anställningar ökat kraftigt sedan ”allmän visstidsanställning” infördes. Detta tillsammans med arbetsgivarens möjlighet att göra undantag för vissa personer från turordningslistan är förödande för tryggheten i arbetslivet. Detta skapar dessutom en minskad rörlighet på arbetsmarknaden då de som är lyckliga att ha en någorlunda trygg anställning tänker sig
noga för innan de vågar byta jobb eller utbilda sig. Det förs dessutom diskussioner om att utöka arbetsgivarens möjlighet att själv besluta om undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar.
Sammantaget har arbetsgivarna de senaste åren fått större makt och många tvekar inför att bli
medlem i facket av rädsla för att förlora sin anställning om arbetsgivaren får veta att de gått med i
facket.
Vi måste vända utvecklingen så fler anställda får trygga anställningar genom att förbättra anställningsskyddet! Trygga människor skapar ett tryggare samhälle och fler anställda som vågar bli medlemmar i facket och engagera sig fackligt för bättre villkor och bättre arbetsmiljö! Bort med otrygga
anställningsformer och arbetsgivarnas rätt att själva bestämma om undantag från turordningsreglerna!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för en förändring av lagen om anställningsskydd så att arbetsgivarens
möjligheter att använda otrygga anställningsformer minskas
Besvarad
att Handels med kraft verkar för en förändring av lagen om anställningsskydd så att arbetsgivarens
möjligheter att ensidigt besluta om undantag från turordningsreglerna begränsas
Besvarad
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Utlåtande över motion TrJ.3.068
Stärkt anställningstrygghet är en prioriterad fråga för Handels. Det är något vi redan idag arbetar
med, bland annat genom att driva att anställningsformen allmän visstid ska avskaffas och att
hyvling ska stoppas genom att förstärka LAS. Handels driver även frågan om att begränsa arbetsgivarens möjligheter att besluta om undantag från turordningsreglerna. Därmed anses motionen
besvarad.
Motion TrJ.3.069
Avdelning 17 Karlstad
Thorbjörn Andersson
Anställningstrygghet
Sedan 2007 har anställningstryggheten sakta men säkert monterats ned. 2016 kom domen i AD som
verkligen flyttade maktbalansen till arbetsgivarnas fördel. I avtalsrörelsen 2017 hade vi möjlighet
att sätta hårt mot hårt, nu hade vi läge att ta tillbaka våra medlemmars trygghet med ett samlat LO.
LO hade möten runt om i landet som ingav känslan av att det är nu vi tar fighten för tryggheten.
Men vad hände?
På ett naivt sätt så säger man att vi förlitar oss på att politikerna löser detta åt oss. Den S-ledda regeringen tillsätter en utredning kring LAS som blev klar våren 2020. Utredningens resultat slår undan benen fullständigt på facken. Men den ger också Svenskt Näringsliv ett extremt stort övertag i
kommande förhandlingar mot LO. Så nej! Vi kan verkligen inte låta politiker lösa våra frågor. Frågan är om LO fixar det?
Våra medlemmar är värda mer. Vad är vitsen med att vara med i facket om vi står där tandlösa?
Det är dags för kamporganisationen Handels att ta kampen om tryggheten för sina medlemmar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels aktivt jobbar för att teckna ett supplement till våra avtal kring anställningstrygghet innan nästa kongress
Avslag
att Handels aktivt jobbar för att teckna avtal om trygghet för sina medlemmar och anställda inom
Handels branscher
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.3.069
Stärkt anställningstrygghet är en prioriterad fråga för Handels. Det är en fråga vi arbetar med,
bland annat genom att driva att anställningsformen allmän visstid ska avskaffas och att hyvling
ska stoppas genom att förstärka LAS. Frågor kopplat till stärkt anställningstrygghet drivs även vid
avtalsförhandlingar för respektive bransch. Därmed anses andra attsatsen besvarad. Förbundsstyrelsen anser dock inte att dessa frågor ska finnas i ett supplement till våra avtal. Därför avslås
första attsatsen.
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4. Otrygghet och solidaritet går över alla gränser
Motion TrJ.4.070
Avdelning 18 Västerås
Elisabeth Sanback, Irena Tähkävuori, Ingrid Godin, Fredrik Hennum Jepsen, David Fredriksson
Texttillägg
Att SKYNDSAMT utarbeta en strategi för att organisera och förbättra villkoren för arbetare i
gig-ekonomin
Jag föreslår kongressen besluta
att bifalla tillägget ”skyndsamt”
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.4.070
Den föreslagna textändringen föreslås avslås då hur och i vilken prioriteringsordning kongressbeslut ska utföras inte bör beslutas av kongressen.
Motion TrJ.4.071
Avdelning 18 Västerås
Elisabeth Sanback, Irena Tähkävuori, Ingrid Godin, Fredrik Hennum Jepsen, David Fredriksson
Texttillägg
Att arbetskraftsinvandrarnas ställning SKA stärkas på arbetsmarknaden
Jag föreslår kongressen besluta
att bifalla textändringen och lägga till ordet ”ska”

Utlåtande över motion TrJ.4.071

Bifall

Förslaget bifalls med textändring i handlingsprogrammet.
Motion TrJ.4.072
Avdelning 4 Kristianstad
Ingemar Toresten
Människohandel
En typ av gråzon har skapats i vår värld, där man utnyttjar människors behov av att få ett drägligt
liv.
Man erbjuder hen att flytta till ett främmande land för att skapa sig en möjlighet att leva ett liv med
bättre sociala/ekonomiska förutsättningar inom skönhetsbranschen. Man till och med erbjuder att
låna ut pengar till resa och eventuella startbidrag i det nya landet. Detta gör hen beroende av dessa
ljusskygga individer. När man sedan kommer till det förlovade landet så får man jobba för dessa
aktörer med minimal lön och under odrägliga förhållanden. Denna handel med människor begås
nära våra gränser samt ifrån länder i övriga världen.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att stärka dessa människors anställningstrygghet både ekonomiskt och
arbetsmiljömässigt
Besvarad
att Handels driver frågan om att dessa oseriösa aktörer inte ska få/kunna driva dessa företag

Utlåtande över motion TrJ.4.072

Avslag

Förbundsstyrelsen delar synen att arbetskraftsinvandrares anställningstrygghet på arbetsmarknaden måste stärkas. Vi anser att det bästa sättet att göra det är att arbeta för att arbetsgivare som
missköter sig och utnyttjar individer ska ställas till svars och i högre utsträckning än idag beläggas
med sanktioner eller straffas när de begått brott. För att stärka arbetskraftsinvandrarnas ställning
ytterligare vill vi även se krav på juridiskt bindande anställningsavtal och att anställda med tillsvidareanställning får permanent uppehållstillstånd. I och med att Handels driver dessa frågor anses
första attsatsen besvarad. Andra attsatsen föreslås avslås då FS anser att frågorna vi redan driver är
en mer framkomlig väg.
Motion TrJ.4.073
Avdelning 4 Kristianstad
Gitte Ejdetjärn
Arbetskraftsinvandring
Arbetsgivare utnyttjar arbetskraftsinvandring inom frisörbranschen, och anställer frisörer utan
svensk behörighet såsom gesällbrev och frisörlicens. Den anställde blir betald som obehörig frisör.
På så sätt så har man skapat en osund löneutveckling inom frisörbranschen. För att vi ska få en sundare bransch så bör gesällbrev eller möjlighet till validering för frisörlicens vara ett krav vid anställning.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för att stärka frågan om licensiering i branschen, i samarbete
med branschorganisationen
Besvarad
att Handelsanställdas förbund verkar för att säkra arbetskraftsinvandrarnas ställning på arbetsmarknaden för att få en sundare bransch som har arbetskraft på lika villkor

Utlåtande över motion TrJ.4.073

Besvarad

Handels arbetar på flera sätt med att stärka frisörbranschen. Ett av dem är via den frisörlicens som
infördes 2016 som Handels står bakom ihop med tre branschaktörer. Syftet med licensen är att utbildade och yrkeskunniga frisörer ska kunna visa för kunderna att de är seriösa och kompetenta.
Handels arbetar aktivt med att få våra medlemmar inom branschen att ansöka om licens. Första
attsatsen anses därmed besvarad. Handels verkar redan idag för att ställningen för arbetskraftsinvandrare, verksamma i samtliga branscher, ska stärkas. Under 2019 släppte Handels rapporten
Bakom lacken som fick genomslag i media och som lyfter på vilka sätt vi anser att man bör stärka
arbetskraftsinvandrarna. Andra attsatsen anses därmed besvarad.
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5. Större makt över arbetstid, bemanning och schemaläggning
Motion TrJ.5.074
Avdelning 3 Halmstad
Matthias Oskarsson
Minska affärers öppettider
I det nya svenska samhället så ska butikerna ofta ha väldigt generösa öppettider. Men inte för så
jättelänge sedan så var våra arbetsplatser öppna vardagar till kl 19:00 och lördagar till 13:00. Nu
ska man kunna åka till sin matvarubutik och kunna köpa ett paket mjölk från kl 06:00 till kl 23:45
på kvällen. Oavsett vardag eller helgdag. Vi måste kunna planera våra inköp bättre än så här? Dessutom tar ju e-handel över mer och mer. Men vår barnomsorg har inte hängt med i utvecklingen alls
och många av våra medlemmar är småbarnsföräldrar och nattis-dagis räcker inte till alla, utan bör
främst prioriteras till de som jobbar till exempel inom vård och omsorg.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet verkar för att butikers öppettider kortas alla kvällar eftersom vi inte har någon affärstidslag längre
Besvarad
Motion TrJ.5.075
Avdelning 16 Linköping
Lena Lövgren
Minskade öppettider
Då köpmönstret ändrats under Coronakrisen med ökad näthandel, samt den fortsatta tekniska
utvecklingen, ser jag inte att det skulle påverka försäljningen med minskade öppettider i handeln.
Framförallt sena kvällar och helger.
Vi ser att man hinner handla innan eller efter sitt eget arbete utan att butikerna har öppet större
delen av dygnet!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund ska verka för att minska öppettiderna i handeln
Besvarad
Motion TrJ.5.076
Avdelning 4 Kristianstad
Helena Isberg
Livspusslet
Visst är det hemskt att man inte kan vara ensamstående med barn och arbeta i handeln om man
inte har en anhöriga som kan ställa upp med förskolehämtningar och helgpassning. Det fungerar
inte heller att leva i tvåsamhet med barn om båda föräldrarna arbetar inom handel, restaurang eller
i vården utan samma uppställning av närstående som fixar och trixar med barnen.
Öppettiderna utökas hela tiden.
Det är inte bara de sena kvällarna som nu är problemet utan även tidiga morgnar vi arbetar. Förskolan är anpassad för 7-16 normen. Nattis och förskoleplatser finns det inte i drivor. Men det är
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kanske inte förskolans öppettider som vi ska angripa utan istället de absurda öppettiderna inom
handeln.
Det ska inte vara en mänsklig rättighet handla mjölken till frukost kl 06.05 eller strax före kl 23.00
på kvällen. Dessutom gör utökade öppettider oss mer utsatta, då man oftast inte anställer mer personal utan smetar ut de befintliga timmarna över hela dagen/kvällen. Mer stress och ensamarbete
som genererar en sämre arbetsmiljö.
Trots möjlighet att påtala betydande omständigheter i kollektivavtalet varför viss arbetstid inte
fungerar så innebär detta om skälet beviljas mer obekväm arbetstid för kollegan som får ta den tiden och irritation ifrån arbetsgivaren.
Detta är ett stort problem som gör att handeln är och förblir ett genomgångsyrke. Vi måste skapa
förutsättningar för en yrkesstolthet som kan vara hela yrkeslivet.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för en humanare syn på öppettider som skapar en bättre
arbetsmiljö och främjar livspusslet
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.5.074 och TrJ.5.075 och TrJ.5.076
Förbundsstyrelsen delar synen att Handels ska verka för kortare öppettider i handeln. Möjliga sätt
att göra detta nämns i Handels kongressrapport om löner och arbetstider. Exempelvis att utveckla
arbetet med förbundets policy gällande öppettider, stärka arbetet med fackligt inflytande över
schema och bemanningsplanering lokalt samt diskussioner med och påverkansarbete gentemot
arbetsgivare i handeln om fördelar med kortare öppettider. Förslagen i motionerna anses därmed besvarade.
Motion TrJ.5.077
Avdelning 9 Växjö
Maria Ek
Minskade öppettider och lagstadgat stängt vid storhelger i butik
Många utav Handels medlemmar i butik är schemalagda under 365 dagar om året och butiker är
öppna 365 dagar om året, och man har varierande arbetstider mellan 5.00-24.00.
Man har heller ingen given ledighet över påsk, nyår, 1:a maj, midsommar, jul och även klämdagar
som kan infalla under året. Utan då får man använda sin semester eller ta ut obetald ledighet.
Tyvärr är det svårt att få igenom verktyg i kollektivavtalen som ger mer tid till den återhämtning
och tid tillsammans med nära och kära som många andra anställda arbetare har i vårt samhälle.
Detta bidrar till ojämlikhet arbetare emellan. Vi har heller inte den samhälluppbärande statusen
som gör öppettiderna till ett måste.
Ska vi få folk att stanna kvar i dessa yrken, och höja yrkesstatusen, så måste det bli bättre villkor på
denna front.
Vi behöver hjälp av lagar och politiken för att kunna införa möjlighet till stängda butiker vissa dagar under året, och kunna minska öppettiderna under dygnet.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels arbetar facklig-politiskt för lagstadgade stängda helgdagar under året
Avslag
att Handels arbetar fackligt-politiskt för kortare öppettider i butiker under dygnet som norm
Avslag
Motion TrJ.5.078
Avdelning 9 Växjö
Tobias Bernhardsson
Detaljhandelns öppettider
I livsmedelsbranschen pågår det rena vilda västern om öppettider, den ena vill bräcka den andra genom att ha öppet mest, på bekostnad av de anställda som missar både tid för familj och högtider.
Att en livsmedelsbutik ska behöva ha öppet 6-23 alla dagar på året ser jag vara helt orimligt. De
som framförallt drabbas är de som behöver jobba i kassan. De höga cheferna slipper oftast jobba
helt på högtidsdagar så de slipper få sina högtider förstörda. Jag ser det orimligt att en livsmedelsbutik ska ha öppet till 23 på till exempel julafton.
De kallar det för service att ha öppet så mycket, för kundernas skull, men att ha öppet så mycket
gör att kunderna helt enkelt inte behöver planera sina inköp längre. En butik ska inte behöva ha
öppet 17 timmar om dagen för att kunderna ska slippa planera sina inköp.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för en öppettidslagstiftning för att begränsa hur länge butiker i detaljhandeln
ska ha öppet
Avslag
att Handels ska verka för en öppettidslagstiftning gällande avvikande öppettider för stora helgdagar, där öppettider borde begränsas
Avslag
att julafton kan vara en sådan dag där man ska verka för att handeln ska ha helt stängt
Avslag
Motion TrJ.5.079
Avdelning 18 Västerås
Elisabeth Sanback
Affärstidslag
En reglering av öppettider i butiker är ett måste, som det ser ut idag kan man nästan ha öppet dygnet runt. Är det så vi vill ha det? Jag vet att de som är unga idag vill tjäna pengar på OB-tiderna.
När jag frågar om de vill jobba kvällar och helger när de får familj, nej, då är de inte kvar i den här
branschen. Vi har även sett nu under Coronatiden att det funkar att stänga tidigare. Och för att inte
tala om arbetsmiljön.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund fortsätter verka med kraft för ett införande av en affärstidslag
Avslag
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Motion TrJ.5.080
Avdelning 29 Umeå
Karolina Andersson
Minska butikernas öppettider
Vår bransch har utvecklats så att det har blivit mer regel än undantag att en matvarubutik har
öppet från tidig morgon till sen kväll. Öppettider som börjar 06:00 och avslutas 23:00 är tyvärr inte
längre en ovanlighet. Sen så kan man till detta tillägga att butiken är öppen alla dagar under hela
året. Det blir väldigt generösa öppettider. Vad resulterar det i? Personal som inte orkar stanna kvar
på arbetsplatsen en längre stund.
Efter att år efter år ha arbetat efter ett schema som börjar med att man startar tidig morgon, för att
nästa dag stänga, för att dagen efter det upp och jobba precis så att 11h-regeln inte bryts, för att då
på det återgå till att börja tidig morgon igen osv gör att dygnsrytmen blir oerhört påverkad. Inte
sällan så är även arbetspassen i sig långa och tunga. I det långa loppet tycker man inte att det är
värt att offra sin återhämtning, sin vila och sina personliga intressen för arbetet. För det är det man
tvingas göra med dessa oregelbundna arbetstider. Oavsett om man tycker att jobbet är givande och
roligt i sig. Man blir utmattad, man får oregelbunden sömn och man orkar inte återhämta sig nog.
Arbetsgivaren vill öka servicegraden och tillgängligheten samt ligga i framkant mot konkurrenter,
tyvärr blir det till bekostnad på arbetstagarna i det här fallet. Därför tycker jag att öppettider borde
lagstadgas, så att det blir lika för alla och att det inte går att konkurrera med öppettider på samma
sätt som det görs idag.
Jag tror att om vi som facklig organisation aktivt arbetar för att sänka normen för öppettider
och i samband med det yrkar på att det blir lagstadgat så kommer det att generera mer produktiv,
utvilad personal som trivs med sitt arbete och genom det även öka yrkesstatusen.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund aktivt arbetar facklig-politiskt för att sänka normen för öppettiderna
som är idag
Avslag
att Handelsanställdas förbund aktivt arbetar facklig-politiskt för att lagstadga öppettider
Avslag
Motion TrJ.5.081
Avdelning 36 Uppsala
Anne Kuusinen, Anna-Karin Göransson och Emma Kjellerby
Reglerad tillgänglighet, större möjlighet för privatliv
Handeln är i förändring, vi ser en stor utökning av öppettider inom handeln överlag. Detta innebär att möjligheten till ett fungerande privatliv utanför arbetet begränsas mer och mer samt gör det
nästintill omöjligt att få ihop det. Det har på tidigare kongress tagits beslut om att vi skall verka för
att införa en lag som reglerar öppettiderna, men vi ser att det går åt helt motsatt håll.
Idag har vi en förankrad policy inom Handels som inte efterlevs med en ram om öppethållande
8-21 vardagar och 9-21 lördagar och söndagar, samt stängt påsk-, midsommar-, jul-, nyårsdagen,
nationaldagen samt första maj. Denna bör med kraft skärpas och bli tvingande och inte valfri.
Vi anser även att aftnar samt röda dagar skall vara stängda. Våra medlemmar skall ha samma
rättigheter till återhämtning och möjligheter att fira storhelger som i många andra branscher.
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Reglerade öppettider skulle bidra till större möjligheter för den anställde att kombinera arbete med
resterande del av livet. Samt för arbetsgivarnas del att driva en lönsam affär de timmar som de faktiskt har kunder. Idag kan hyresvärdar för butikslokaler ha tvingande öppettider via hyreskontrakt
trots att det i sig kanske inte är lönsamt för butikerna.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för att införa en lag som reglerar öppettider inom handeln
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.5.077 och TrJ.5.078 och
TrJ.5.079 och TrJ.5.080 och TrJ.5.081
Förbundsstyrelsen delar synen att Handelns långa öppettider är ett stort problem och att dessa bör
begränsas. Frågan är dock komplex och Handels medlemmar är splittrade i frågan om att korta öppettiderna. Många butiksanställda upplever långa öppettider som ett problem men samtidigt är obtilläggen en viktig inkomst för många deltidsanställda. Förbundsstyrelsen anser inte att införandet
av en affärstidslag är rätt sätt att angripa frågan utan menar att vi istället bör lägga resurserna på
att angripa frågan på andra sätt, som vi anser vara mer genomförbara. T ex genom att utveckla arbetet med förbundets policy gällande öppettider, stärka arbetet med fackligt inflytande över schema
och bemanningsplanering lokalt samt inleda/förbättra diskussioner med, samt bedriva påverkansarbete gentemot, arbetsgivare i handeln om fördelarna med kortare öppettider. Förbundsstyrelsen yrkar därmed avslag på förslagen i motionerna.
Motion TrJ.5.082
Avdelning 6 Helsingborg
Carl -Johan Sjögren
Handels bör se över begreppet arbetstid och då införa arbetstidsförkortning
för heltidsanställda
En bra arbetsmiljö är viktig för oss arbetare och vi bör värna om våra medlemmar.
Det ställs krav att människan ska hålla i många år och man allt senare skall gå i pension. Därför
behöver vi göra arbetstiden mer flexibel.
Effekter av arbetstidsförkortning är allt från minskande i sjukskrivningar, ett ökat välbefinnande,
aktivare, effektivare och mer drivande personal.
Även en bättre livskvalité, att anställda väljer att stanna längre inom sina yrken, vilket ger en mer
kompetent personalstyrka.
En arbetstidsförkortning leder även till en ökad tillväxt och flera arbeten.
Arbetstidsförkortningen finns idag inom en del fackförbund och bör utökas inom andra förbund.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att arbetstidsförkortning införs i våra samtliga branscher
Besvarad

57 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021

Motion TrJ.5.083
Avdelning 9 Växjö
Maria Ek
Förändring av heltidsnormen
Då vi i fackförbunden hela tiden strävar efter rätten till heltid och företagen strävar efter flexibilitet
och vi behöver tänka på möjligheterna för ett bättre klimat, så är det nog dags att sänka heltidsnormen.
Vissa branscher har svårt att åstadkomma vettiga scheman på grund av varierande arbetstider och
deltider förlagt på årets alla dagar, och därmed dåligt med återhämtning. Man ska orka och ha
möjlighet att arbeta i samma yrke ända fram till pensionen om man så önskar.
Om vi succesivt börjar minska heltidsnormen kan detta leda till positiva effekter för både arbetare
och företagen. Den största vinsten skulle gå till våra barn och klimatet. Barnen skulle då spendera
mindre tid i barnomsorgen och mer tid med sin familj och kanske generera mindre barngrupper i
barnomsorgen. Och med färre timmar på jobbet kan vi ställa krav på minskat bilkörande och mer
tid till klimatsmarta göromål i vårt hushåll. Det kan göra klimatet till en vinnare. Och förmodligen
skulle en minskad heltidsnorm leda till färre sjukskrivningar.
Vi behöver närma oss 30-34 arbetstimmar per vecka under en period av 12 år, alltså under 3-4
avtalsperioder, utan att vi förlorar lön på vägen.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för en successivt minskad heltidsnorm
Besvarad
att Handels ska verka för en minskad heltidsnorm inom perioden av 12 år
Avslag
Motion TrJ.5.084
Avdelning 9 Växjö
Malin Svensson
Sänk veckoarbetstiden
1919 fick vi äntligen åtta timmars arbetsdag. Vi vet alla hur mycket det kämpades för detta och
hur motsträviga arbetsgivarna var. De sa hela tiden att det aldrig skulle gå, samhället fortsatte
att utvecklas och det har gått mycket bra för Sverige. Så 1919 fick vi åtta timmars arbetsdag, men
48 timmars arbetsvecka.
1958 fick vi 45 timmars arbetsvecka, det sänktes till 42,5 timmar 1967 för att till slut sänkas till
40 timmar 1973.
På 15 år lyckades vi sänka veckoarbetstiden med åtta timmar, men det har inte hänt något de
senaste 48 åren. Nu är det dags för oss att ta steget, nu är det dags för oss att samlas och jobba för
att få till en veckoarbetstid på 30 timmar. Svenskt Näringsliv kommer självklart säga att det inte
kommer gå, att vi inte har råd med det, att samhället inte kommer klara av det, precis som arbetsgivarna påstod för 100 år sedan. Det de inte vill avslöja är att den svenska produktionen har ökat
med 2,1% mellan 1980–2014, under samma period har BNP ökat med 119% så möjligheterna
finns.
På företag som har testat modellen med sex timmars arbetsdag har det visat sig att de inte förlorat
något på att sänka arbetstiden då produktiviteten har ökat.
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Det kommer även minska sjukskrivningarna då det blir lättare att få ihop sitt familjepussel och därmed minska risken för utmattningssymtom, men även vanliga sjukdomar är lättare att stå emot om
ett stressmoment plockas bort från vardagslivet.
Och till sist så kommer det skapa fler jobb i landet, vilket kommer göra att arbetslösheten kommer
minska och köpkraften kommer öka vilket i sin tur kommer öka våra samhällsinkomster.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att vi ska få 30 timmars arbetsvecka i Sverige
Avslag
att Handels, som ett delsteg till målet, verkar för en 35 timmars arbetsvecka i Sverige
Avslag
Motion TrJ.5.085
Avdelning 2 Trollhättan
Linnéa Olsson Ax
Minskat heltidsmått
Heltidsmåttet för normalarbetstiden minskades senast under 1970-talet i Sverige. Sedan dess har företagen gjort enorma kliv i effektiviseringar men arbetarna har inte fått ta del av tidsvinsten alls.
Det är bra att Handels har med visionen om sänkt heltidsmått i handlingsprogrammet för trygga
jobb men jag tycker att frågan måste drivas med större tyngd.
Jag föreslår kongressen besluta
att förstärka arbetet med Handels vision om sänkt heltidsmått för normalarbetstiden genom att
lyfta in det som en fråga som Handels skall verka för under kommande kongressperiod
Besvarad
Motion TrJ.5.086
Avdelning 36 Uppsala
Anne Kuusinen, Anna-Karin Göransson och Emma Kjellerby
Arbetstidsförkortning något som gynnar alla
För att orka ett helt arbetsliv i dagens stressade arbetsmiljö med en lägre personaltäthet samt längre
öppettider behöver vi mer tid för återhämtning. Detta skulle kunna ske genom att förkorta arbetstidsmåttet för heltid från åtta till sex timmar per dag. Ett nytt heltidsmått bör alltså införas men
utan någon sänkning av lönen för de som arbetar heltid.
Det har gått 101 år sedan det togs beslut om åtta timmars arbetsdag och då såg vardagen helt annorlunda ut än vad den gör idag. Nu är det dags för förändring!
Detta kan i sin tur även leda till att fler jobb tillkommer på arbetsmarknaden samt att en större del
av de som redan är anställda på deltid får jobba heltid!
Visionen från kongressen 2016 måste bli verklighet!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels arbetar för införandet av ett sänkt heltidsmått
Besvarad
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Motion TrJ.5.087
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
40 timmar i veckan i över 50 år
Arbetstidslagens heltidsmått är 40 timmar per vecka och har så varit i över 50 år! Har fackföreningsrörelsen gett upp kampen om kortare arbetstid? Är vi verkligen nöjda med att heltid innebär
40 timmar per vecka? Vem har kommit fram till att det är optimalt? Under många år kämpade
fackföreningsrörelsen för att få kortare arbetstid och mer fritid, mer tid med familjen och för vila
och återhämtning samt större möjligheter till fortbildning och inte minst facklig aktivitet. Varför
har vi slutat kämpa? Visst finns det många andra viktiga saker vi kämpar för dagligen, men i dagens
arbetsliv och samhälle är frågan mycket viktigare än många tror!
Alla vet att dagens pensionssystem i kombination med ökad genomsnittsålder innebär att alla
förväntas jobba högre upp i åldrarna. Samtidigt vet vi att alltför många av våra kamrater inte ens
orkar jobba till de fyllt 65 på grund av att de är utslitna! Vi måste såklart förbättra arbetsmiljön för
att orka jobba högre upp i åldrarna, men även se över heltidsarbetsmåttet! Det har hänt mycket i
samhället under de gångna 50 åren! Mycket är helt annorlunda! En ökad stress, krav och förväntan
på självförverkligande, sociala medier som kräver tid och uppmärksamhet och ett samhälle som
hela tiden ställer större krav på delaktighet och att vi gör aktiva val i vår vardag tar ut sin rätt!
Allt fler människor drabbas av psykisk utmattning och andelen unga människor som drabbas av
detta och andra former av psykisk ohälsa ökar minst sagt oroväckande! Samtidigt ökar många
företags vinster kraftigt och andelen av företagens vinster som går till de anställda och deras löner
minskar till förmån för VD, ledningsgrupper och aktieägare. Det är dags att vi anställda får en
större del av kakan! Det är dags att minska heltidsarbetsmåttet! I min ungdom pratade framförallt
vänsterrörelsen om 6 timmars arbetsdag, det vill säga 30 timmar som heltidsarbetsmått. Vad hände
sen...? Dags att se till så något händer! Att gå från 40 till 30 timmar som heltidsarbetsmått över en
natt är såklart orealistiskt! Men vi måste ju börja någonstans! Vi måste ha ett mål!
Våra barn ska inte behöva uppleva 40-timmarsveckans 100-årsjubileum! En minskning av veckoarbetstiden med till exempel en halvtimme vartannat år ger efter 10 år ett heltidsarbetsmått på
35 timmar! Frankrike har redan idag 35 timmar som heltidsmått!
En lagstiftning om sänkt heltidsarbetsmått är oerhört viktigt ur ett rättviseperspektiv! Ett antal
fackförbund har inom vissa kollektivavtal eller lokalt på vissa arbetsplatser lyckats förhandla
fram olika former av arbetstidsförkortningar. Dessa arbetsplatser är ofta mansdominerade, har
hög andel med trygga heltidsanställningar och ofta relativt sett höga lönenivåer. Klyftorna ökar...
För att få en ökad rättvisa i samhället måste arbetstidsförkortning ske med lagstiftning! Ett sänkt
heltidarbetsmått innebär dessutom i förlängningen en möjlighet att fler ofrivilligt deltidsanställda
kan få heltid!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för en lagstadgad sänkning av heltidsarbetsmåttet
Besvarad
Motion TrJ.5.088
Avdelning 20 Stockholm
Frida Antbrink
Arbetstidsförkortning med bibehållen lön
På 70-talet fick Sverige 40-timmars arbetsvecka. Det var en helt annan tid då. Idag lever vi i ett
samhälle där arbetsbelastningen är mycket högre, privatlivet är stressigare och informationsflödena
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många. När ska arbetsgivarna börja betala för den arbetsbelastning vi har idag. Forskning identifierar flera fördelar med generell arbetstidsförkortning, bland annat kopplat till välmående och
arbetsmiljö.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för arbetstidsförkortning med bibehållen lön
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.5.082 och TrJ.5.083 och
TrJ.5.084 och TrJ.5.085 och TrJ.5.086 och TrJ.5.087 och TrJ.5.088
Handels är för en lagstadgad förkortning av normalarbetstiden med bibehållen lön. Frågan har inför kongressen utretts som en del av kongressrapporten om löner och arbetstider, därför besvaras
förslagen om att Handels ska verka för en förkortad arbetstid. Förbundsstyrelsen anser dock inte
att kongressen bör besluta om exakt hur en arbetstidsförkortning ska gå till, därför yrkar styrelsen
avslag på förslag som anger hur många timmar en arbetsvecka bör vara eller under hur många år
arbetstidsförkortning ska ske.
Motion TrJ.5.089
Avdelning 33 Luleå
Sirpa Aalto
Arbetstidsförkortning
Det är cirka 47 år sedan det har blivit någon ändring på våra arbetstider. Dagens samhälle har ändrats mycket från den tiden och därmed även arbetet och kraven på de anställda.
Pensionsåldern höjs hela tiden och det förväntas att vi ska arbeta ännu längre än förr. Vilket gör att
vi egentligen arbetar mer idag än för 40 år sedan. Detta borde kompenseras med förkortad arbetstid! Man kan jämföra med flera andra branscher som har förkortat sin arbetstid igenom tex. “sommartid”, förkortat arbetsdagen före “röd dag”, fått flera semesterdagar, eller direkt förkortat veckoarbetstiden.
På Handels har det inte synts till någon arbetstidsförkortning, däremot känns det som våra arbetstider blir hela tiden värre och värre. Vi arbetar hela dagar med väldigt lite fritid. Vi jobbar mer och
mer på olika tider av dygnet och senare tider på dygnet. Lediga dagar fördelas på olika dagar under
veckan så att vi har få sammanhängande ledigheter.
Heltid på Handels är väldigt påfrestande både fysiskt och psykiskt, därför behöver vi bättre möjlighet till återhämtningstid.
Även om arbetstidsförkortning kostar, har det historisk sett alltid varit lönsamt i slutändan både
för arbetsgivaren och arbetstagaren. Sjukfrånvaron minskar, mindre slitnings-/arbetsskador,
mindre stress, mer tid för familj och fritid, ordentlig vila och återhämtning skapar även positivt tänkande och bättre resultat på arbetet.
Förkortad arbetstid kan även skapa möjligheter för deltidsanställda att få möjlighet till ökad arbetstid och det leder i sin tur på förbättrad jämställdhet. Ensamstående har också bättre möjligheter
att kombinera heltidsarbete och livet med familj.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka mera aktivt för förkortad arbetstid
Besvarad

61 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021

att Handels ska verka för att det införs kortare arbetsveckor med 36 timmar/vecka som heltid och
successivt ner till 30 timmar/vecka som heltid
Avslag
att Handels verkar för att det införs fler semesterdagar än idag lagstadgade 25
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.5.089
Handels är för en förkortning av normalarbetstiden och har inför kongressen utrett frågan som en
del av kongressrapporten om löner och arbetstider, därför besvaras första attsatsen. Då andra attsatsen föreslår exakt hur många timmar arbetsveckan ska vara föreslås den avslås. Handels har sedan tidigare beslut på och driver frågan om fler semesterdagar, både genom fler semesterdagar i semesterlagen och som en fråga i avtalsrörelser. Tredje attsatsen anses därmed besvarad.
Motion TrJ.5.090
Avdelning 9 Växjö
Handels lagerklubb Ikea Älmhult genom Malin Svensson
Utökad semester
1938 kom Sveriges första semesterlag, vi arbetare hade rätt till 2 veckors semester. Stegvis så ändrades lagen och vi fick mer och mer välförtjänt semester. 1978 fick vi slutligen 5 veckors semester efter
ett initiativ av LO och TCO som hade sett att det fanns en betydande spridning i semesterförmånerna och tyckte att alla arbetare borde ha rätt till en bra semester.
Den 4 oktober 1988 läste Ingvar Carlsson upp sin regeringsförklaring. Han sa att “Under valperioden lagstiftas om en sjätte semestervecka”. Detta efter påtryckning av LO som såg att fler och fler
fick mer semesterdagar men, som LO själva sa, ”De som har de sämsta arbetsmiljöerna och de mest
påfrestande arbetsuppgifterna har också den kortaste semestern”. Vi fick två dagar som sedan
Bildtregeringen snabbt plockade bort och som vi sedan aldrig fått tillbaka. Det tog oss 40 år för att
gå från 2 veckors semester till att komma till 5 veckors semester. Vi har haft 5 veckors semester i
över 40 år och det är dags att ta nya tag för att utöka med en sjätte semestervecka av samma anledningar som vi använt under 70-talet när vi fick 5 veckor, och av samma anledning som LO använde
för att närma oss en sjätte semestervecka på 90-talet.
Det är nu igen en betydande spridning i semesterförmånerna då det finns grupper som har 6–7 veckors semester, och det är fortfarande arbetare med dålig arbetsmiljö, påfrestande arbetsuppgifter och
dåliga arbetstider som ligger kvar på 5 veckor.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att vi ska få en lagstadgad sjätte semestervecka
Besvarad
att Handels, som ett steg mot målet, ska verka för fler semesterdagar
Besvarad
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Motion TrJ.5.091
Avdelning 4 Kristianstad
Helena Isberg
Fler lagstadgade semesterdagar
I dag lever vi i ett högt tempo både på fritiden och i arbetslivet på bekostnad av ökad stress och
ohälsa. Detta är ett tecken på att det behövs mer tid för återhämtning.
Antalet semesterdagar har inte förändrats sedan 1978 med ett litet undantag på 1990-talet som inte
blev långvarigt. Den Socialdemokratiska regeringen hade då siktet inställt på sex veckors semester
efter påtryckningar från LO.
De flesta arbetare får fler semesterdagar via sitt kollektivavtal än lagens 25 dagar. Inom Handels
har vi valt att inte avsätta löneutrymme eller andra förmåner i avtalsförhandlingar för detta.
Våra löner är redan i lägsta laget så det är ett helt korrekt beslut.
Med anledning av detta så är det nu dags att öka antalet semesterdagar genom politisk påverkan
och på så sätt få fler lagstadgade semesterdagar i semesterlagen.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels påverkar politiskt för att fler semesterdagar ska bli lagstadgade
Besvarad
Motion TrJ.5.092
Avdelning 36 Uppsala
Anne Kuusinen och Anna-Karin Göransson
Semester - fler dagar
Det har nu gått 42 år sedan införandet av 25 semesterdagar i semesterlagen!
1991 lagstadgades det om ytterligare två semesterdagar som ett första steg mot sex veckors semester. Men de två dagarna drogs tillbaka redan 1993 som ett led i Bildtregeringens krispolitik. Sedan
dess har inga förbättringar gjorts i semesterlagen för fler semesterdagar för alla. Redan idag finns
det vissa yrkesgrupper och avtalsområden som har förhandlat fram fler semesterdagar. Detta ska
vara en rättighet för alla arbetstagare. Särskilt med tanke på den ökade stressen, arbetsbelastningen
och minskade bemanningen på arbetsplatserna.
Nu har även första steget tagits för att höja pensionsåldern. Så utan tvekan ser vi att det behövs mer
tid för återhämtning för att orka med ett helt arbetsliv.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund med kraft verkar för fler semesterdagar för alla
Besvarad
Motion TrJ.5.093
Avdelning 13 Borlänge
Sara Fernlund
Semester – återhämtningen viktigare när arbetsklimatet blir hårdare
1978 infördes fem veckors semester och så har det varit med undantag för några år i början på
1990-talet. Det samhälle vi lever i nu är radikalt annorlunda jämfört med 1978. Stressen ökar inom
alla områden, på såväl fritid som jobb.
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På jobbet utsätts vi också för press att hela tiden effektivisera mer och ett hårdare klimat. Behovet
av återhämtning har ökat år för år. Men antalet semesterdagar har legat still sedan 1978. Det är
dags att även vanliga arbetare på butiks- och lagergolven får fler semesterdagar.
Inom många tjänstemannayrken och inom offentlig sektor är det vanligt med utökad semester via
kollektivavtalet. Det är något som även Handels borde försöka få till. Men då vi sannolikt inte kan
få vår motpart att acceptera detta så måste vi också driva på för en förändring i semesterlagen för
utökad semester.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för att fler semesterdagar införs i semesterlagen
Besvarad
Motion TrJ.5.094
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Mer semester åt folket
I dagens tuffa arbetsliv där vi förväntas jobba hårdare, springa fortare, vara trevligare och allmänt
göra ett ännu bättre jobb än igår, samtidigt som vi förväntas jobba högre upp i åldrarna för att få
en rimlig pension är det ställt bortom allt rimligt tvivel att svenska folket i allmänhet och Handels
medlemmar i synnerhet behöver mer semester!
Vi har haft 5 veckors lagstadgad rätt till semester i väldigt många år, men som några av oss minns
hade vi 27 dagar i början på 90-talet! De försvann tråkigt nog efter några år men nu är det dags att
kämpa för mer semester åt folket! Vissa avtalsområden har redan idag mer än 5 veckor. Vissa har 7
veckor att se fram emot! Framförallt stats-, kommun- och regionanställda får detta vid viss uppnådd ålder. Kul för dem såklart! Men alla behöver mer semester för att orka ta sig levande igenom
hela långa arbetslivet, inte bara överleva arbetslivet!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för utökat antal lagstadgade semesterdagar
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.5.090 och TrJ.5.091 och TrJ.5.092
och TrJ.5.093 och TrJ.5.094
Handels har sedan tidigare beslut på och driver frågan om fler semesterdagar, både genom fler semesterdagar i semesterlagen och som en fråga i avtalsrörelser. Motionerna anses därmed besvarade.
Motion TrJ.5.095
Avdelning 26 Gävle
Åse De La Cruz
Mer semester
Den femte semesterveckan kom till 1978.
Sedan dess har många grupper på arbetsmarknaden avtalat fram en sjätte vecka. Det är dock företrädesvis i andra branscher än LO arbetare. Samtidigt är det just inom LO som de tyngsta arbetena finns. De som sliter mest på kroppen. Som de flesta yrken inom Handels.
Detta skapar en ohållbar orättvisa på arbetsmarknaden.
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Nu är det faktiskt dags, efter 42 år, att via lagstiftning göra semestern mer jämställd och jämlik!
Många yrkeskategorier har dessutom förhandlat fram avtal om så kallad semesterväxling, vilket
gör det möjligt att byta semestertillägg mot semesterdagar.
Detta finns även i viss mån inom LO kollektivet. Men dock inte inom Handels. Detta spär på orättvisan och ojämlikheten än mer.
En tvingande lagstiftning som ger löntagare rätt att utnyttja så kallad semesterväxling skulle med
besked jämna ut klyftorna på arbetsmarknaden vad gäller möjlighet till mer semester.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska arbeta för en förändring av semesterlagen som innebär att vi går mot 6 veckor
semester
Besvarad
att Handels ska arbeta för att ta fram formuleringar i semesterlagen som innebär möjligheter för
våra medlemmar att semesterväxla
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.5.095
Handels har sedan tidigare beslut på och driver frågan om fler semesterdagar, både genom fler
semesterdagar i semesterlagen och som en fråga i avtalsrörelser. Första attsatsen anses därmed
besvarad. Förbundsstyrelsen anser inte att frågan om semesterväxling bör vara en prioriterad att
driva genom krav på lagstiftning. Denna fråga bör drivas avtalsvägen inom ramen för önskemål
om mer ledighet. Därför avslås andra attsatsen.
Motion TrJ.5.096
Avdelning 33 Luleå
Mattias Gustafsson, Jenny Barck, Kristina Degerfeldt
Obetalda semesterdagar
Idag får vi ibland obetalda semesterdagar av olika anledningar, till exempel viss ledighet eller inte
nog intjänad semester.
Vi får inte använda oss av dessa förrän de betalda semesterdagarna är slut. Detta för med sig att
mångas obetalda semesterdagar brinner inne på grund av hur semesterlagen ser ut idag. För att ens
få ut de obetalda dagarna så krävs det enligt lagen att man först tar ut alla innevarande dagar samt
eventuella sparade dagar.
Problemet är att obetalda dagar inte går att spara utöver under befintligt semesterår. Tyvärr är det
också så att många inte har råd att nyttja sina obetalda dagar under till exempel en vecka på grund
av sämre ekonomi. Om man istället kan välja när och hur vi nyttjar våra obetalda semesterdagar
och till exempel kunna kombinera dem med de betalda dagarna så skulle våra chanser till vila och
återhämtning öka.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund fortsatt ska verka ännu kraftigare för en förändring av semesterlagen
så att vi själva kan kombinera betalda och obetalda semesterdagar
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.5.096
Handels har sedan tidigare beslut på och driver frågan om att förändra semesterlagen så att det blir
möjligt att kombinera betalda och obetalda semesterdagar. Motionen anses därmed besvarad.
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Motion TrJ.5.097
Avdelning 3 Halmstad
Ola Oskarsson
Göra semesterlagen mer anpassad för de som har förtroendeuppdrag
Idag så missgynnas förtroendevalda av att de inte kan ta ut obetalda semesterdagar före betalda semesterdagar trots att de har tjänat in semesterersättning under förtroendeuppdraget.
Ojämlikheten gör att förtroendevaldas möjlighet att spara dagar försvinner. Det är viktig att det
säkerställs att den förtroendevalda har fått semesterersättning i sitt uppdrag.
Vi som förbund ska verka för en förändring i lagen så den blir jämlik mellan förtroendevald och de
som inte är förtroendevald när det gäller möjlighet att spara semesterdagar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att ändra semesterlagen så det blir möjligt att ta ut obetalda dagar innan
betalda och sparade om man är förtroendevald
Besvarad
att alternativt verka för att intjänad semester delas med max antal dagar enligt kollektivavtal, till
exempel x antal semesterdagar vilket ger en lägre summa per dag, detta tapp vägs upp då man får
resterade semesterersättning från förtroendeuppdraget
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.5.097

Handels har sedan tidigare beslut på och driver frågan om att ändra semesterlagen så att det blir
möjligt för samtliga anställda att kombinera betalda och obetalda semesterdagar efter önskemål.
Det skulle lösa det problem som motionen tar upp. Därmed anses första attsatsen vara besvarad.
Andra attsatsen föreslås avslås då den i och med detta inte är aktuell.
Motion TrJ.5.098
Avdelning 6 Helsingborg
Klubben Ica Sverige Långeberga
En mindre viktig fråga
När vi har avtalskonferens tenderar en del viktiga frågor att bli oviktiga. Vissa avtal har fridag
50 år, Första Maj, röda dagar, vid flytt etc.
Det är nästan omöjligt för andra att få med dessa frågor då lön, semester och schema alltid blir
prioriterade.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet strävar för att få liknande skrivningar i de flesta avtal

Avslag

att förbundet använder dessa goda exempel som en hävstång för att flytta fram positionerna

Utlåtande över motion TrJ.5.098

Avslag

Vilka frågor som är prioriterade i en avtalsrörelse kan inte beslutas på en kongress, utan beslutas
under avtalsrörelsen. Därför yrkar förbundsstyrelsen avslag på förslagen i motionen.
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Motion TrJ.5.099
Avdelning 3 Halmstad
Niclas Bengtsson
Frivillig övertid
Att arbeta heltid innebär en ekonomisk trygghet och en social trygghet om det kombineras med en
tillsvidareanställning.
Men även solen har sina fläckar som det heter och för heltidsanställda innebär detta övertid.
Övertid kan ske på frivillig basis men en arbetsgivare kan även få för sig att hantera ett behov av
övertid på ett mindre frivilligt sätt.
De kan välja att beordra övertidsarbete för sina anställda och detta med en kort eller i vissa fall
inget varsel.
Övertid kan man befrias ifrån om man har tillräckliga skäl men en sådan lista existerar inte och
arbetsgivaren använder sitt maktförhållande gentemot den anställde att få igenom sin vilja.
Makten över arbetstiden måste förflyttas mer till arbetstagarnas fördel för att förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels under kommande kongressperiod verkar för att övertidsuttag ifrån personal ska ske
på frivillig basis
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.5.099

Förbundsstyrelsen delar synen att det är önskvärt att övertid sker på frivillig basis och att övertidsarbete inte ska kunna användas systematiskt. Övertid ska endast användas som en akut lösning på
ett oförutsett bemanningsbehov. Idag beror användandet av övertid ofta på att arbetsplatser har
bristfällig bemanningsplanering med för låg grund bemanning. Beordrad övertid är dock inte ett
problem på alla arbetsplatser men desto större på vissa. Det finns goda exempel på hur man arbetat
med frågan lokalt. Därför anser förbundsstyrelsen att lokala lösningar är att eftersträva. Därmed
anses motionen besvarad.
Motion TrJ.5.100
Avdelning 4 Kristianstad
David Viljefrid
Livets olika skeden
Det är ibland svårt att kombinera arbetslivet och vår fritid.
Arbetslivet påverkar våra medlemmars privatliv och fritid olika mycket under olika skeden i livet.
Det kan finnas perioder i livet där det är svårt att ta en efterlängtad anställning på grund av hur förutsättningarna är privat. Det kan handla om barnomsorg, olika familjeförhållanden eller andra privata intressen som ställer stora krav, som inte är förenliga med arbetstiderna. Arbetsgivaren har
stor makt vid schemaläggning och våra medlemmar kan drabbas hårt om man inte kan hitta en lösning. Det är viktigt att vi som Handelsmedlemmar fortfarande kan vara attraktiva som arbetskraft
under dessa skeden i livet.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att på olika sätt påverka för att kunna ge våra medlemmar en möjlighet
att arbeta på tider som är förenliga med privatlivet under de perioder i livet när det behövs som
mest
Besvarad
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Motion TrJ.5.101
Avdelning 3 Halmstad
Jenny Robertsson
Möjligheten att förena förvärvsarbete med sina naturliga livsbehov
Då vi många gånger ser ett problem vid schemaläggning där arbetsgivarna inte tar hänsyn till den
enskilde individen utan bara förlägger arbetstiderna och schemana som det passar dem, något som
ofta får konsekvenser för den anställda. Arbetsgivaren hävdar ofta att det finns barnomsorg när
den anställde inte kan jobba ett visst schema eller en viss tid på grund av barnen, att de har ju en
förälder till. De säger också ofta att de faktiskt kan förlägga schemat som de vill så länge det ligger
inom ramen för vad som är angivet i kollektivavtalet, ibland även utanför, att de tycker att den anställde får anpassa sig om det är där den vill arbeta. För att få till en förändring och öka möjligheten för våra medlemmar att klara av sina naturliga livsbehov samt trivas bättre på sina arbeten
behöver Handels som organisation sätta ner sin fot och visa var vi står, att våra medlemmars liv utanför arbetet också har betydelse.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att öka den anställdes möjlighet till att i större mån kunna påverka sin
arbetstid
Besvarad
att Handels verkar för att arbetsgivaren tvingas till att ta mer hänsyn till arbetstagaren, dess
möjligheter och naturliga livsbehov
Besvarad
att Handels verkar för att den fackliga organisationen ska få större möjlighet att påverka vid
schemaläggning
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.5.100 och TrJ.5.101
Anställdas makt och inflytande över arbetstidens förläggning samt möjlighet till balans mellan
fritid och arbete är en prioriterad fråga för Handels. Förbundet arbetar bland annat med att stärka
fack och anställdas inflytande med hjälp av de skrivningar som finns avtalen gällande schema- och
bemanningsplanering. Om avtalens möjligheter används full ut finns stor potential för anställda
och klubbar att påverka arbetstidens förläggning. Motionerna anses därmed besvarade.
Motion TrJ.5.102
Avdelning 4 Kristianstad
Michael Tingdahl, LizaVelin, Angelica Andersson
Medbestämmande i schemaläggningen
I dagens samhälle får våra institutioner rätta sig efter arbetsgivarnas näringsverksamhet i deras
strävan efter vinst. Till exempel kan arbetarna bli tvungna att lämna sina barn på nattdagis, frånvara från familjehögtider samt åsidosätta privata prioriteringar. Denna samhällsutveckling strider
mot demokratin på våra arbetsplatser.
Med ett utökat betalt ledighetsutrymme som arbetstagaren förfogar över kan vi tillsammans styra
vår samhällsutveckling in på rätt spår genom att demokratiskt kunna besluta huruvida arbetstagarnas intressen väger tyngre än arbetsgivarens intresse vid schemaläggning på till exempel högtider.
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Demokrati och medbestämmande ska genomsyra hela samhället på ALLA nivåer och gälla för
ALLA yrken.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund ska påverka politiskt för varje arbetares rätt till medbestämmande
i schemaläggning och därav stärka sina positioner
Avslag
att Handelsanställdas förbund påverkar politiskt för att genom lagstiftning ge arbetare ett utökat
betalt ledighetsutrymme att förfoga över
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.5.102
Anställdas makt och inflytande över arbetstidens förläggning är en prioriterad fråga för Handels.
Förbundet arbetar bland annat med att stärka fack och anställdas inflytande med hjälp av de skrivningar som finns avtalen gällande schema- och bemanningsplanering. Om avtalens möjligheter
används full ut finns stor potential för anställda och klubbar att påverka arbetstidens förläggning.
Förbundsstyrelsen anser dock inte att politisk påverkan är rätt väg att gå för att öka anställdas
inflytande över schemaläggning. Schemaläggningen fungerar olika i olika branscher och därför är
avtalsvägen att föredra för att angripa denna typ av frågor. Därför avslås första attsatsen. Handels
har sedan tidigare beslut på och driver både frågan om lagstiftad arbetstidsförkortning och fler
semesterdagar i semesterlagen, därför besvaras andra attsatsen.
Motion TrJ.5.103
Avdelning 3 Halmstad
Matthias Oskarsson
Maxtak på antal arbetsdagar i rad
Handelsanställdas förbund skriver i sitt Handlingsprogram för trygga jobb - ”Att heltid ska vara
norm inom samtliga våra branscher”. Detta är verkligen något som jag som medlem i detta förbund
står bakom till 100 %. Men det finns en baksida med detta och det är att en butik som har sju dagars öppet, kan orsaka att jag som butiksbiträde får en kraftigt ohälsosam arbetsbelastning.
Detta genom att få ett arbetsschema, onsdag till söndag en vecka, för att sedan vecka därpå arbeta
måndag till fredag. Då blir resultatet att jag arbetar totalt 10 dagar på raken för att arbetsgivaren
har rätten att lägga mitt schema så.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för att man max får arbeta fem dagar på raken sedan helgvila, om medarbetaren inte själv godkänner något annat
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.5.103
Helgvila innebär arbete måndag-fredag, så ser det inte ut i våra branscher. Därför yrkar förbundsstyrelsen avslag på motionen.
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Motion TrJ.5.104
Avdelning 33 Luleå
Sirpa Aalto
Tryggt och jämlikt arbete med bättre schema
Handels har länge kört på linjen att alla har rätt till ett tryggt och jämställt arbete. Det handlar om
att man ska kunna leva på sin lön och ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Arbete i butik är väldigt ansträngande på många olika sätt. Vi packar upp tunga varor, vi gör
monotona rörelser, vi möter väldigt många människor och vi förväntas att alltid vara vänliga och
tjänstvilliga. Det orkar man inte alltid när vi har så svåra arbetstider med för lite återhämtning.
För lite återhämtning skapar också arbetsmiljöproblem. En trött medarbetare kan skada sig lättare
och blir stressad när det inte finns tid för något annat än arbete. Det skapar även i många fall
ofrivillig kort sjukfrånvaro, man hinner inte med vardagen efter så långa arbetspass, man hinner
inte återhämta sig.
En lösning är naturligtvis arbetstidsförkortning. Det är dock en längre och svårare process att
genomföra.
Ett annat sätt underlätta vår vardag är att arbeta fram möjlighet till att påverka bättre scheman.
Det kan man göra om vi får återhämtning oftare än vad vi får idag. Då krävs det att vi inte ska
kunna schemaläggas mer än 5 arbetsdagar i rad utan någon fridag. Dvs 5-dagarsregeln ska inte
bara gälla veckovis utan även gälla den totala följden av dagar. Som idag kan vi schemaläggas
10 dagar i följd trots att arbetsgivaren håller sig till lagen om 5 dagar per vecka.
Detta skulle eventuellt även kunna gynna deltidsarbetare, de skulle kunna få mer möjlighet att
få arbeta fler timmar och få det mer jämställt på arbetet.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att ta bort arbetsgivarens möjlighet att schemalägga upp till 10 dagar i sträck
Besvarad
att Handels driver lagstiftningen så att vi schematiskt får bättre sammanhängande ledigheter och
återhämtning
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.5.104

Handels driver redan frågan om att begränsa arbetsgivarens möjligheter att schemalägga upp till
tio dagar i rad. Senast gjordes det i avtalsrörelsen 2020, därför besvaras motionens första attsats.
Frågor som handlar om antal dagar man kan arbeta i sträck skiljer sig mellan branscher och avtal.
Dessa regleras därför bäst i kollektivavtal. Därför föreslås andra attsatsen avslås.
Motion TrJ.5.105
Avdelning 36 Uppsala
H&M Fackklubb Uppsala
Möjlighet till återhämtning även för Handelsanställdas förbund
Arbetstiderna för anställda inom handeln är tidiga mornar och sena kvällar.
Detta göra att scheman läggs med marginaler som omfattas av lag och EU-direktiv.
Tidiga morgnar varvat med sena kvällar med endast 11 timmars dygnsvila och sen endast
36 timmars veckovila, för att man inte får den återhämtning mellan arbetspassen som behövs.
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För som lag och EU-direktiv tillåter idag, gör att det kan gå väldigt många dagar mellan två dagars
sammanhängande ledighet.
Finns idag scheman på flera arbetsplatser inom handeln, där det redan nu är 13-17 dagar mellan
sammanhängande ledighet.
Lag och EU-direktiv tillåter även att det skulle kunna gå ännu längre mellan två dagars sammanhängande ledighet.
Det finns forskning på, att återhämtningen vid ledighet börjar först dag två.
Vi föreslår därför att kongressen beslutar om att ge förbundsstyrelse i uppdrag
Jag föreslår kongressen besluta
att verka för förstärkt lagstiftning till möjlighet för längre veckovila
att verka för förstärkt EU-direktiv till möjlighet för längre veckovila

Utlåtande över motion TrJ.5.105

Avslag
Avslag

Frågor som handlar om antal dagar man kan arbeta i sträck skiljer sig mellan branscher och avtal.
Dessa regleras därför bäst i kollektivavtal. Därför yrkas avslag på förslagen i motionen.
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6. Jämställdhet och solidaritet ger rättvisa löner
Motion TrJ.6.106
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Lika lön oavsett kön...?
Trots att det svenska samhället i många avseenden kan anses vara ett föredöme jämfört med många
andra länder så är det tyvärr ett odiskutabelt faktum att kvinnors löner generellt sett är lägre än
mäns. Denna orättvisa följer med genom hela livet då även kvinnors pensioner är lägre än mäns.
Detta beror inte bara på att fler kvinnor än män jobbar ofrivilligt deltid under flera år av sitt liv.
Sammantaget är det många åtgärder som behövs för att inom rimlig tid radera skillnaderna mellan
mäns och kvinnors löner. Forskning visar att det finns ett samband mellan kvinnors låga löner och
deras höga uttag av föräldraledighet och VAB-dagar. Det är dags att Handelsanställdas förbund tar
strid mot den djupa orättvisa som de låga kvinnolönerna innebär genom att aktivt arbeta för ett
mer jämställt uttag av föräldraledighetsdagar och VAB-dagar. En förbättring av föräldraförsäkringen så att ersättningsnivån och inkomsttaket höjs är ett sätt. Ett annat sätt är en individualisering av föräldraförsäkringen. Ett barn har två föräldrar och båda är lika viktiga! Genom att
individualisera föräldraförsäkringen blir det än mer klart och tydligt.
Många män behöver tyvärr det stödet inte bara när de ska ”förhandla” med sina arbetsgivare om
föräldraledighet utan även när de ska ”förhandla” med sin partner. Sjukförsäkringen tillåter inte
att dagar överlåts till livskamraten och det är egentligen lika självklart som det borde vara att föräldraledighetsdagar inte borde kunna överlåtas.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för att regering och riksdag höjer ersättningsnivån och taket i föräldraförsäkringen
Besvarad
att Handels med kraft verkar för att regering och riksdag genomför en individualisering av föräldraförsäkringen
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.6.106
Handels har sedan tidigare beslut på och driver frågan om en höjd ersättningsnivå och ett höjt tak i
föräldraförsäkringen samt en individualisering av föräldraförsäkringen, därför besvaras motionen.
Motion TrJ.6.107
Avdelning 9 Växjö
Carina Holmström
Jämställda löner
Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor. Kön ska inte bestämma lön. I sektorer, yrken och branscher där de flesta är kvinnor tjänar större delen mindre än i yrken och branscher där flest män
arbetar. Men det är även skillnad i vår egen bransch - handeln.
En man får i högre grad en heltidstjänst och därmed högre lön. En man får ofta bättre lön utöver
kollektivavtalet än en kvinna.
Lönen är ett tydligt uttryck för hur mäns och kvinnors arbete värderas och i förlängningen hur
män och kvinnor värderas.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för jämställda löner i större grad

Besvarad

att Handels verkar för större och noggrannare kartläggning av löneskillnader mellan könen
Besvarad
att Handels utbildar medlemmar/klubbar i större grad för att uppmärksamma orättvisa löner
på arbetsplatser
Besvarad
att Handels verkar för att påverka politiskt för att könsrelaterade löner ska motverkas

Utlåtande över motion TrJ.6.107

Avslag

Som fackförbund inom en kvinnodominerad bransch är en av Handels mest centrala frågor att
arbeta för jämställda löner och att få bort oskäliga löneskillnader. Det gör vi på flera olika nivåer.
På arbetsplatser arbetar vi för att få bort löneskillnader mellan könen bland annat genom att se till
att lönesättningen är rättvis och utgår ifrån objektiva kriterier snarare än arbetsgivares subjektiva
bedömning. Inför avtalsrörelser är Handels en pådrivande part för att få igenom låglöne- och jämställdhetssatsningar inom ramen för LO-samordningen. Första attsatsen anses därmed besvarad. När och hur lönekartläggningar ska utföras finns reglerat i både lagstiftning och i våra kollektivavtal. I de fall lönekartläggningar inte utförs på en av Handels arbetsplatser bör frågan drivas
lokalt. Andra attsatsen anses därmed besvarad. I kommande utbildningar för förtroendevalda Förhandling och Diskriminering och arbetsmiljö finns information om lönekartläggning och hur man
kan arbeta med det på sin arbetsplats. Därmed besvaras även tredje attsatsen. Slutligen yrkas avslag
på fjärde attsatsen då det är parterna på arbetsmarknaden som sätter lönerna och arbetet med att få
bort osakliga löneskillnader mellan könen bör utföras gemensamt inom fackföreningsrörelsen och
med arbetsgivarparterna.
Motion TrJ.6.108
Avdelning 17 Karlstad
Kent Jansson
Jämlikhet för ungdomar
Vi pratar hela tiden om att samhället diskriminerar olika grupper. Vi glömmer bort en grupp som
vi ofta diskriminerar, det är våra ungdomar. Det pratas om ungdomslöner, att ungdomar är lata,
okunniga med mera därför ska de ha en lägre lön.
Varför ska en 40-åring som börjar samtidigt på ett företag som en 18-åring, där ingen av de två
har någon vana av arbetet, tjäna mer än 18-åringen? Är inte det att förminska och diskriminera
den yngre?
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels jobbar för att ta bort ålderstrappan men att ha kvar branschvanan i kollektivavtalet
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.6.108
Förbundsstyrelsen anser inte att kongressen kan fatta beslut om innehåll i vissa specifika kollektivavtal. Det är en fråga för avtalsrörelsen. Motionen föreslås därför avslås.
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Motion TrJ.6.109
Avdelning 16 Linköping
Sara Stolt
Tillgång till barnomsorg på obekväm tid
Vi ser att vi förlorar medlemmar inom våra branscher på grund att det inte finns barnomsorg som
passar med våra scheman.
Vi har sett praktiska exempel när medlemmar som trivts med sina jobb tvingats byta till jobb inom
andra branscher med scheman som är mer kompatibla med dagens befintliga banomsorg.
Jag föreslår kongressen besluta
Att Handels aktivt agerar för en förändrad lagstiftning som innebär att barnomsorg på obekväma
tider inte blir en möjlighet, utan en rättighet
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.6.109

Handels driver sedan tidigare frågan om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Motionen
anses därför besvarad.
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7. God arbetsmiljö främjar engagemang och produktivitet
Motion TrJ.7.110
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Kurs i arbetsrätt och arbetsmiljö för arbetsgivare
Har man en egen firma har man bara sig själv att tänka på. Den dagen man anställer en person får
man också ett ansvar. Det är en självklarhet att man ska ha någon form av enklare utbildning så att
man förstår ansvaret och också vilka konsekvenser det får. Utbildningen kan med fördel göras digitalt. Det skulle förhindra många tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att arbetsgivare som ska anställa medarbetare måste ha någon form av
utbildning i arbetsrätt och arbetsmiljö

Utlåtande över motion TrJ.7.110

Avslag

Förbundsstyrelsen delar motionärens bild av att arbetsgivare som har anställda bör ha grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö och arbetsrätt. Dock har vi svårt att se hur ett sådant system
skulle fungera i praktiken och tror att en mer framkomlig väg är att använda de verktyg vi redan
har när arbetsgivaren gör fel. Motionen föreslås därför avslås.
Motion TrJ.7.111
Avdelning 3 Halmstad
Matthias Oskarsson
Gemensamma arbetsmiljöutbildningar
Skyddsombudets uppgift på en arbetsplats är bland annat att undersöka så att arbetsgivar-representanten följer de lagar och förordningar som gäller. Arbetsgivaren har ett ansvar som ibland tyvärr
glöms bort på grund av att annan del av verksamheten prioriteras mer, till exempel försäljning och
riskerna för allvarliga arbetsolyckor eller arbetssjukdomar som till exempel förslitningsskador på
grund av att kassaarbete ökar. Ofta uppstår konflikter mellan skyddsombud och arbetsgivare på
grund av att skyddsombudet har mer kunskap inom området arbetsmiljö och arbetsgivarrepresentanten kan känna sig pressad eller okunnig inom området.
Jag föreslår kongressen besluta
att eftersträva så att skyddsombud och ledare eller ansvariga för arbetsmiljön ska gå nödvändiga
arbetsmiljöutbildningar tillsammans, för att öka samverkan inom arbetsmiljöområdet
Besvarad
att få det inskrivet i Arbetsmiljölagen eller i AFS:en 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.7.111
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att det är eftersträvansvärt att skyddsombud och arbetsgivare går arbetsmiljöutbildningar gemensamt. Det är också något som vi redan idag verkar för, därför besvaras första attsatsen. Förbundsstyrelsen ser dock problem med att få det inskrivet i lag eller
föreskrift. Det kan finnas fall då det inte är önskvärt med gemensamt utbildningstillfälle. Det finns
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också en risk att det skulle få negativa konsekvenser för våra egna arbetsmiljöutbildningar ifall det
lagstadgas om utbildningar. Andra attsatsen föreslås därför avslås.
Motion TrJ.7.112
Avdelning 1 Malmö
Avdelningsstyrelsen
Handelsanställdas förbund ska verka för att vidareutbilda skyddsombud
Det finns ingen lag som säger att ett skyddsombud ska genomgå utbildningen BAM, bättre arbetsmiljö, men det rekommenderas av Arbetsmiljöverket. Efter genomförd utbildning anses du klar
som skyddsombud, det finns inga krav på någon uppföljning. En yrkeschaufför måste vart 5:e år
bygga på sin yrkesförarkompetens (YKB) och en svetsare måste också, med samma tidsintervall,
bygga på sin kompetens (Heta Arbeten), det säger lagen. Kunskap är bara kunskap om den kan sättas in i ett sammanhang och en bra grundkunskap gör detaljkunskaper realistiska. Naturligtvis
måste vi inom Handels ha välutbildade och uppdaterade skyddsombud.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels aktivt arbetar för att samtliga skyddsombud ska erbjudas återkommande och regelbundna påbyggnadsutbildningar för att stärka oss ute på arbetsplatserna
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.7.112
Förbundsstyrelsen är enig med motionären om vikten av återkommande påbyggnadsutbildningar
för att stärka skyddsombuden i deras roll. Därför har vi via LO tagit fram flera vidareutbildningar
för skyddsombud. Det finns även utbildningar via andra anordnare som riktar sig till skyddsombud. Motionen besvaras då detta är något vi redan idag arbetar med.
Motion TrJ.7.113
Avdelning 1 Malmö
Handels fackklubb på IKEA Malmö
Arbetsmiljö
Ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö av jobbet. För att nå dit krävs, förutom utbildade
skyddsombud som har insyn i arbetet på arbetsplatsen och förtroende hos sina kollegor, även
regionala skyddsombud som har befogenhet att faktiskt hjälpa till där det behövs.
Förutom att skyddsombud och regionala skyddsombud behöver ha rätt utbildning och befogenheter måste även arbetsgivarens ansvar i arbetsmiljöfrågor skärpas. Från arbetsgivarsidan ser vi
även potential i att förbättra arbetsmiljökompetensen hos chefer med ansvar över arbetstagare.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund ska verka för att alla skyddsombud valda av Handels medlemmar
ska få en grundläggande skyddsombudsutbildning med den omfattning som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag såsom arbetsmiljölagen säger
Besvarad
att Handelsanställdas förbund ska verka för att alla skyddsombud väljs av den fackliga organisationen som tecknat kollektivavtal på arbetsplatsen
Besvarad
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att Handelsanställdas förbund ska ta strid för de regionala skyddsombudens fortsatta existens
Besvarad
att Handelsanställdas förbund ska verka för att de regionala skyddsombudens befogenheter utökas
Besvarad
att Handelsanställdas förbund ska verka för att de regionala skyddsombuden får utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser
Besvarad
att Handelsanställdas förbund ska verka för att alla chefer med personalansvar ska ha en grundläggande utbildning i arbetsmiljö med den omfattning som krävs för att hen ska kunna utföra sitt
uppdrag såsom arbetsmiljölagen säger
Besvarad
att Handelsanställdas förbund verkar för att arbetsgivarens ansvar i arbetsmiljöfrågor skärps
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.7.113
Alla skyddsombud i Handels erbjuds idag grundutbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM). Första
attsatsen anses därmed besvarad. Andra attsatsen anses också besvarad då detta är reglerat i arbetsmiljölagen. Frågan om de regionala skyddsombudens fortsatta existens och befogenheter är en
viktig fråga för Handels och något vi redan idag jobbar med. Via LO driver vi bland annat frågan
om att regionala skyddsombud ska få tillträde även till arbetsplatser där vi inte har medlemmar.
Attsats tre-fem anses därmed besvarade. Förbundsstyrelsen delar synen på vikten av att chefer med
personalansvar bör ha grundläggande utbildning i arbetsmiljöfrågor och anser att det är en fråga
Handels fortsatt bör verka för. Attsats sex anses därmed besvarad. Slutligen besvaras även attsats
sju då arbetet med att verka för att arbetsgivarens ansvar i arbetsmiljöfrågor skärps är en grundläggande del av vårt arbete. Vi arbetar kontinuerligt med att försöka stärka skrivningar i lagar och
föreskrifter samt med att följa upp att de följs av arbetsgivare.
Motion TrJ.7.114
Avdelning 20 Stockholm
Frida Antbrink
Starka skyddsombud som vågar
Inom Handels har vi skyddsombud som kämpar med arbetsmiljöfrågor på sina arbetsplatser, men
många av dom känner sig ensamma, utsatta, vet inte riktigt vilka verktyg de har och så vidare.
Skyddsombuden behöver bättre stöd och deras roll bli mer framträdande inom Handels.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska arbeta för att öka statusen på skyddsombudsrollen
Besvarad
att Handels förbund centralt och avdelningarna upprättar tydliga handlingsplaner och arbetar aktivt med skyddsombud för att de ska bli starkare och tryggare i sina roller

Utlåtande över motion TrJ.7.114

Besvarad

Förbundsstyrelsen delar synen på att skyddsombudsrollen bör stärkas och det är något som
Handels redan idag arbetar kontinuerligt med. En strategisk arbetsmiljögrupp har inrättats på
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central nivå för att vi i ännu högre utsträckning ska kunna arbeta med att sätta fokus på arbetsmiljöfrågor och för att stärka skyddsombuden i deras arbete. Motionen anses därmed besvarad.
Motion TrJ.7.115
Avdelning 36 Uppsala
Mikael Magnusson
Stressig arbetsmiljö
På dagens arbetsplatser är det hög arbetsbelastning, företagen arbetar hela tiden med att slimma
arbetsorganisationen med minsta möjliga personaltimmar. Personal är en stor kostnad för företagen. Dessa företag finslipar organisationen, håller igen timmar eller tar bort timmar. Vi springer
och stressar mest hela tiden för att företagen vill ha och få bästa möjliga resultat (klirr i kassan).
Den stressiga situationen gör att vi mår dåligt, blir sjuka och får stressrelaterade sjukdomar.
Hur ska våra skyddsombud arbeta för en bättre arbetsmiljö, minska stressiga arbetsplatser och
samtidigt minska stressrelaterade sjukdomsfrånvaro?
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet ser över och förtydligar skyddsombudens delaktighet vad gäller den psykosociala
arbetsmiljön
Besvarad
att förbundet arbetar aktivt för att våra skyddsombud ska känna sig trygga i sitt uppdrag och på
arbetsplatsen
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.7.115

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ett område som i handlingsprogrammet lyfts fram
som prioriterat inför kommande kongressperiod. Skyddsombudens roll i arbetet med att förbättra
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är väsentlig. Handels verkar redan idag för att skyddsombuden ska få utbildning inom detta område liksom andra områden för att kunna känna sig
trygga i sin roll. Motionen anses därmed besvarad.
Motion TrJ.7.116
Avdelning 36 Uppsala
Mikael Magnusson
Stress i arbetet
Jag som många andra upplever stress på min arbetsplats och den stressen har blivit mer och mer negativ. Och det finns färre tillfällen för återhämtning.
Av negativ stress blir man till slut sjuk och man blir sjuk både fysiskt och mentalt. Ont i rygg och
axlar, trötthet, infektionskänslig, nedstämd och ångest i värsta fall. Det leder till sjukskrivningar
och rehabilitering för individen och det blir en kostnad för företaget och samhället.
Vi pratar hela tiden om stressens negativa påverkan men det händer ingenting i frågan.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels utbildar våra skyddsombud i hur stress påverkar människan
Besvarad
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att Handels arbetar för att motverka negativ stress på arbetsplatser
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.7.116
Förbundsstyrelsen delar problembilden av att hög arbetsbelastning och stress blir allt vanligare
på våra arbetsplatser. För att stoppa den negativa utvecklingen krävs satsningar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vilket lyfts fram som ett prioriterat område i handlingsprogrammet. Utbildning av våra skyddsombud inom området är en grundläggande del i det arbetet.
Motionen anses därmed besvarad.
Motion TrJ.7.117
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Mer resurser till arbetsmiljöarbetet
Under alltför många år av borgerligt styre i Sverige har vi sett hur arbetsmiljön har blivit sämre
och sämre. Arbetslivsinstitutet lades ner, Arbetsmiljöverket har fått anslagen minskade och både
skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud har märkt att resurserna har minskat de senaste dryga 10 åren. Samtidigt har det knappast undgått någon att alla förväntas jobba
högre upp i åldrarna för att kunna få en pension värd namnet! Hur skall detta vara möjligt utan en
arbetsmiljö värd namnet?
Det är dags att vända utvecklingen och få alla politiker att förstå vikten av att jobba mer förebyggande och öka satsningarna på arbetsmiljöarbetet och bland annat ge Arbetsmiljöverket mer resurser. Självklart behövs även mer resurser till det lokala arbetsmiljöarbetet i form av mer resurser till
skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud. Det måste också ställas mer krav
på arbetsgivare att jobba mer aktivt och förebyggande för en bättre arbetsmiljö. Det är även viktigt
att Handels, LO och alla LO-förbunden gemensamt jobbar för att öka alla medlemmars kunskap
om vilka rättigheter vi anställda har när det gäller arbetsmiljön.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska arbeta aktivt för att ansvariga politiker ska öka satsningarna på arbetsmiljöarbetet,
till exempel genom att öka Arbetsmiljöverkets resurser
Besvarad
att Handels ska arbeta aktivt för att stärka skyddsombud och huvudskyddsombud i deras roll
Besvarad
att Handels ska arbeta aktivt för att stärka de regionala skyddsombuden i deras roll
Besvarad
att Handels ska arbeta aktivt för ökade resurser till skyddsombudens, huvudskyddsombudens samt
de regionala skyddsombudens arbete, bland annat genom att påverka ansvariga politiker
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.7.117
Handels driver redan idag ett arbete, inte minst via LO, för att få politiker att besluta om ökade resurser till arbetsmiljöarbetet och till skyddsombudens arbete. Det ligger i Handels kärnverksamhet
att arbeta för att stärka våra skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud vilket
vi fortsatt kommer att arbeta med. Förslagen i motionen anses därmed besvarade.

79 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021

Motion TrJ.7.118
Avdelning 17 Karlstad
Erika Bergkvist
En hållbar medarbetare – den psykosociala arbetsmiljöns betydelse
Den psykosociala arbetsmiljön är viktigare än någonsin, men också sämre än någonsin. Även om
Handels och svenska arbetsplatser vet hur viktig den psykosociala arbetsmiljön är, saknas insikt
och kunskap om stressrelaterad psykisk ohälsa.
Mellan 2010 och 2017 ökade långtidssjukskrivningarna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa
i Sverige med 359% enligt webbplatsen vagravaggen.se. Någon nedgång i antalet sjuka går inte att
se, trots alla larm och den uppmärksamhet sjukdomen fått i media.
Vi pratar hållbarhet och effektivitet i produktion och arbetsflöden, men den hållbara människan
då, vem bryr sig om henne? Någonstans sitter det fast, någonstans tycker man inte att människors
hälsa är lika viktig som lönsamheten trots att det är en förutsättning.
Hos många organisationer finns en fin och prydlig policy som berättar hur man inom företaget
ska arbeta för en god arbetsmiljö. Har vi tur finns en del i policyn som behandlar den psykosociala
miljön men det är långt ifrån vanligt. Detta trots att man som arbetsgivare enligt lag ska se till att
även den psykiska hälsan tas om hand på arbetsplatsen. Ingen kan blunda för att detta inte sker.
Jag upplever inte att arbetsgivare tar den utbredda psykiska ohälsan på allvar, för om man gjorde
det skulle sjukskrivningarna minska och de arbetsföra svenskarna må betydligt bättre.
Jag tror att den största anledningen till att man inte arbetar systematiskt med den psykosociala
arbetsmiljön är okunskap och rädsla. Man kan inte tillräckligt för att man inte fått möjlighet att
lära sig och man är rädd att prata om det då det ofta skambeläggs, men ju mer vi pratar om det
desto viktigare och mindre skamligt blir det. Detta är viktigt för både handelns och människans
överlevnad. För vem ska jobba när ingen längre orkar? Vi måste sätta människan först.
Jag vill att fler arbetsgivare sätter den psykiska och sociala arbetsmiljön på agendan, bokstavligt
talat. Och jag vill att Handels ska bli ett föredöme och en stark aktör inom området. Som ett av
de största fackförbunden i Sverige måste vi visa att vi vill och kan skapa en bättre arbetsmiljö för
våra medlemmar. Arbetsgivare ska erbjudas fler chanser till kompetensutveckling i ämnet. Det
duger inte att vi fortfarande pratar om höj- och sänkbara skrivbord eller farliga lyft när den största
arbetsskadan idag handlar om en sönderstressad hjärna. Vi måste prata om mobbning, stress, för
mycket övertid och kränkningar. Enligt min erfarenhet spelar det ingen roll hur mycket kunskap
och driv en anställd har på en arbetsplats om inte chefer och ledare är med på banan. Som med så
mycket annat kommer kulturen och inställningen uppifrån. Bristfällig kunskap om psykosocial
arbetsmiljö, kan sluta i katastrof och bli en dyr historia för arbetsgivaren, men också för den anställde. Det är dags att vi gör oss själva hållbara.
Jag föreslår kongressen besluta
att man som första fackförbund gör en storsatsning på psykosocial arbetsmiljö genom kurser och
föreläsningar inom ämnet ”Den hållbara medarbetaren”
Avslag
att man skapar en plattform för information, interaktion och diskussion
Avslag
att medlemmar i ledande positioner uppmuntras samt får fler möjligheter att utbilda sig inom
ämnet
Avslag
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Utlåtande över motion TrJ.7.118
Förbundsstyrelsen håller med motionären om vikten av att satsa på den psykosociala arbetsmiljön
(eller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som vi väljer att kalla den) och det är därför
den lyfts fram som ett prioriterat område att arbeta med i handlingsprogrammet. Styrelsen anser
dock inte att kongressen bör besluta om exakt innehåll i kurser och utbildningar eller huruvida en
plattform ska tas fram. Förbundsstyrelsen är positiva till att samtliga medlemmar, och inte bara
de i ledande positioner, ska kunna utbilda sig inom arbetsmiljöområdet. Av den anledningen har
kursen Min Arbetsmiljö som riktar sig till alla medlemmar tagits fram. Förbundsstyrelsen yrkar
därför avslag på samtliga av motionens förslag.
Motion TrJ.7.119
Avdelning 1 Malmö
Jonas Isgren
Öka bevakningen på fältet i arbetsmiljöfrågor
Den goda arbetsplatsen har kontroll över arbetsmiljön. Friska, motiverade och välutbildade medarbetare påverkar verksamheten positivt. Tyvärr är det omvända inte ovanligt. Ni som sett SVT:s
dokumentär ”Amazons värld” eller Ken Loachs film ”Sorry We Missed You”, vet vilka bekymmer
vi står inför. 200807 rapporterade Sveriges Radio Ekot; ”Få företag söker stöd för sjuka anställda”
och att ca 150 miljoner kronor (75%) av avsatta medel inte används för rehabilitering av sjuka anställda med mera. Tyvärr är detta bara toppen av ett isberg och samhällets kostnader räknas i miljarder. Lyckligtvis finns det en lösning för att stoppa dessa bekymmer. Det gäller att Handels är
på tårna och lägger fokus på dessa frågor, då både arbetstagare och arbetsgivare lider brist på information i arbetsmiljöfrågor. Vi inom Handels har alla möjligheter att påverka detta positivt och
göra skillnad, men våra ombudsmän behöver understöd.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels agerar myndigt och aktivt genom se till att arbetsmiljöfrågorna har ett klart fokus
som genomsyrar hela verksamheten
Besvarad
att Handels ser till att alla medlemmar och förtroendevalda har möjlighet att utbilda sig i arbetsmiljöfrågor på ett enkelt och informativt sätt inom sitt avtalsområde
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.7.119
Förbundsstyrelsen är ense med motionären om att arbetsmiljöfrågorna måste genomsyra all verksamhet. Det var en viktig anledning till att förbundet införde allfunktionärstjänster 1995 och något
vi fortsätter arbeta för i ännu högre utsträckning. Bland annat har en strategisk arbetsmiljögrupp
tillsats på central nivå för att stärka arbetet med arbetsmiljöfrågorna ytterligare. Utbildningen Min
Arbetsmiljö har också tagit fram för att ge alla medlemmar chansen att stärka sina kunskaper inom
området. Motionen anses därmed besvarad.
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Motion TrJ.7.120
Avdelning 1 Malmö
Jonas Isgren
Enskild motion
Avdelningsstyrelsen ska kunna utse ett regionalt skyddsombud, som inte är en
ombudsman
Vi behöver takta upp och intensifiera vårt aktiva arbetsmiljöarbete ute på fältet. Det finns idag
inget skriftligt på hur Handels utser regionala skyddsombud. Praxis är att förbundskontoret anställer en ombudsman, som sedan blir regionalt skyddsombud i sin avdelning. Vad jag förstår kan avdelningsstyrelsen, genom arbetsmiljölagen, utse ett regionalt skyddsombud, oavsett om denne arbetar som ombudsman eller inte.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels aktivt, tydligt och i skrift ska informera alla avdelningar om möjligheten att utse
regionala skyddsombud, som inte behöver vara ombudsmän
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.7.120
Förbundsstyrelsen ser en risk med att det blir svårare att hålla samman, och upprätthålla god kvalitet i, arbetsmiljöarbetet om andra än ombudsmän kan utses till regionala skyddsombud. Därför
anser FS att huvudregeln även fortsatt ska vara att det är förbundsanställda ombudsmän som kan
utses till regionala skyddsombud och yrkar därmed avslag på motionen.
Motion TrJ.7.121
Avdelning 1 Malmö
Jonas Isgren
Enkelt att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
Idag sköter allt för många arbetsplatser sitt systematiska arbetsmiljöarbete med hjälp av löslappar,
prat i korridoren (vi får inte glömma..., vi gör det sen...) och ett evigt pusslande för att få till ett
minimum av SAM. Lyckligtvis finns redan ett utmärkt, digitalt, system, vi i Handels redan är delägare till. AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna
utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp
och åtgärda händelser; IA-systemet. Det innebär att alla riskobservationer, tillbud, olyckor, checklistor, skyddsronder mm rapporteras in via en app i mobilen. Det går även att bifoga förklarande
foton eller andra dokument. Alla inknappade ärenden mejlas automatiskt till ansvarig chef, uppgiftslämnare samt skyddsombud. Görs ingen uppföljning inom rimlig tid får chefen en påminnelse
via mejl. Inga ärenden kan avslutas förrän skyddsombudet satt sin digitala ”ok”-stämpel. IA-systemet är ett perfekt och överskådligt hjälpmedel för alla skyddskommittéer och företag. Systemet
är dessutom prisvärt: ”Att använda IA-systemet är kostnadsfritt för företag och organisationer som
har tecknat arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL), då det ingår i försäkringspremien och är en
del av AFA Försäkrings preventiva verksamhet.”
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels aktivt arbetar för att införa IA-systemet på samtliga arbetsplatser
Avslag
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Utlåtande över motion TrJ.7.121
Förbundsstyrelsen anser att förslaget om att införa IA-system på samtliga Handels arbetsplatser är
för specifikt för kongressen att besluta om. Det kan finnas arbetsplatser där detta inte lämpar sig av
olika anledningar. Motionen föreslås därför avslås.
Motion TrJ.7.122
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Ett nytt Arbetslivsinstitut
1995 bildades Arbetslivsinstitutet genom att man slog samman forskningsinstitutioner som legat
under det dåvarande departementet för arbetsmarknadsfrågor, det tidigare Arbetsmiljöinstitutet,
Institutet för arbetslivsforskning samt delar av Arbetsmiljöfonden.
Institutet svarade för forskning men också vidareutbildning av företagshälsovårdens personal samt
medverkade i forskarutbildning. Till institutet hörde även en biblioteks- och dokumentationsavdelning som på uppdrag av regeringen bevakade vad som händer på området och köpte in aktuell
svensk och utländsk litteratur. Biblioteket var nationellt referensbibliotek på området.
En av de, för borgarna, ideologiskt och strategiskt mycket viktiga åtgärder när de kom till makten
2006 var att lägga ner Arbetslivsinstitutet. Nedläggningen trädde i kraft den 1 juli 2007. Forskning,
och de forskare som arbetade på myndigheten, spreds efter nedläggningen till olika universitet och
högskolor. Arbetslivsbibliotekets samlingar, som rensades kraftigt i samband med nedläggningen,
och som bara det måste ses som ett övergrepp, överfördes till Stockholms universitetsbibliotek.
Om vi tittar på vad Arbetslivsinstitutets uppgift var kan vi läsa följande:
”att bedriva och främja forskning och utbildning samt utvecklingsprojekt som rör arbetsliv, arbetsmiljö och relationerna på arbetsmarknaden. Även samverkan med andra myndigheter, vetenskapliga institutioner, universitet och högskolor i Sverige och utomlands samt inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Institutet skall inom sitt verksamhetsområde
särskilt bedriva och främja en långsiktig kunskaps- och kompetensutveckling, främja forskning om
kvinnors villkor i arbetslivet, bedriva och i sin forskning främja lokala utvecklingsprojekt, utarbeta
och sprida information samt svara för dokumentation och bedriva utbildning. Institutet skall även
ge Arbetsmiljöverket råd och underlag för dess föreskrifts- och tillsynsarbete samt informera Arbetsmiljöverket om planerad forskning.”
Av detta förstår vi att det var en mycket stor förlust för landet och landets arbetare när institutet,
av ideologiska skäl, lades ner. Vi kan också dra ytterligare en slutsats: Sverige behöver ett nytt Arbetslivsinstitut.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för införandet av en myndighet med fokus på arbetsliv i motionens anda
Besvarad
Motion TrJ.7.123
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Forskning inom arbetsmiljön
2007 lades Arbetslivsinstitutet ned. Där fanns all samlad forskning inom arbetsmiljön. Idag är
kunskapen utspridd på olika universitet. Arbetsmiljön är en av det allra viktigaste frågorna, om
inte den viktigaste, på våra arbetsplatser. Antalet anmälda arbetsskador har inte minskat utan
snarare ökat de senaste åren och framförallt när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Därför
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tror vi att det skulle vara värdefullt att man åter samlar kunskapen så att man kan bedriva forskning på ett ställe.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att man ska samla all forskning beträffande arbetsmiljö på ett ställe
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.7.122 och TrJ.7.123

Förbundsstyrelsen vill liksom motionärerna se att alla forskning om arbetsmiljö samlas på en
myndighet. Då detta är en fråga som Handels redan driver så besvaras motionerna.
Motion TrJ.7.124
Avdelning 36 Uppsala
Emma Kjellerby
Friskvård för alla
Att rörelse är hälsofrämjande finns det massor med forskning på. Rörelse är bra både för kropp
och själ. För att orka ett helt arbetsliv är det därför viktigt att både kropp och knopp mår bra. Idag
jobbar många under stressade och pressade situationer under antingen delar eller hela sitt arbetsliv.
Att kunna bygga upp en stark och hållbar kropp är ett måste för ett friskt arbetsliv och vad som
kommer efter, pensionen.
Ett lagstadgat friskvårdsbidrag för alla löntagare är något som på sikt skulle ge en bättre folkhälsa
och en möjlighet att orka jobba ett helt arbetsliv oavsett bransch. Det ska inte heller spela någon
roll hur du är anställd för att få ta del av ett friskvårdsbidrag, det skall vara för alla. Att vi idag
lever med samhällsklyftor är heller inget nytt men det skall inte vara ekonomin som avgör om du
har förutsättningen för att klara ett helt och friskt arbetsliv och vad som kommer efter.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att lagstadga om friskvård för alla löntagare oavsett anställningsform

Utlåtande över motion TrJ.7.124

Avslag

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att fler bör kunna ta del av friskvård men har svårt
att se hur en sådan lagstiftning skulle se ut. Vi anser att det är mer lämpligt att driva frågan i avtalsförhandlingar, vilket redan görs idag. Motionen anses därmed besvarad.
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8. Arbetsgivaren ansvarar för all säkerhet och trygghet
Motion TrJ.8.125
Avdelning 3 Halmstad
Matthias Oskarsson
Max 4 timmar i kassan
Den 21 januari 2020 skrev Arbetsmiljöverket på sin hemsida att ”Arbete med ensidiga rörelser kan
ge belastningsskador redan i ung ålder.” På många arbetsplatser ute i Sveriges långa land så finns
det unga butikskassörer, som fått sitt första jobb. De vågar inte säga ifrån när de får ont i axlar och
nacke, för de vill inte förlora sitt nya jobb. Men påfrestande arbetsställningar står bakom en stor
del av de arbetssjukdomar som anmäls varje år. 77 % av anmälningarna 2014 - 2018 var ergonomiska belastningsorsaker enligt uppgift från Arbetsmiljöverket. Problemet är att det i dagsläget inte
står något om maxtid i kassan, utan endast under rubriken ”Repetitivt arbete, 7 § Arbetsgivaren ska
se till att det normalt inte förekommer arbete som är repetitivt, starkt styrt eller bundet.” i AFS
2012:2 Belastningsergonomi.
Enligt undersökningar som Handelsanställdas förbund har gjort så tycker många av våra medlemmar att det är tufft att jobba ensam inom en liten butik. Det känns oroväckande med rånrisk och
det är i princip omöjligt att ens kunna gå på toaletten utan att ha en klump i magen av oro över att
behöva lämna butiken obemannad under denna korta stund.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för att ingen kassör i butik ska arbeta enbart i en kassadisk
mer än max 4 timmar per dag och efter två timmars ensidigt kassaarbete, ska medarbetaren ha
minst 15 minuter rast eller annat arbete, precis som Arbetsmiljöverket rekommenderar

Utlåtande över motion TrJ.8.125

Besvarad

Handels har tillsammans med Svensk Handel och KFO tagit fram en handledning om kassaarbete
där bland annat längd på arbete i kassa regleras. Motionen anses därmed besvarad.
Motion TrJ.8.126
Avdelning 20 Stockholm
Frida Antbrink
Arbete i utgångskassa
Många skyddsombud inom dagligvaruhandeln har svårt att hitta information om hur de ska driva
frågan om starkt styrt arbete i utgångskassa. Då detta är ett arbete som ofta resulterar i förslitningsskador över tid, skador som är svåra att få klassade som arbetsskador, så är det än viktigare att vi
driver frågan om rotation samt känner till regelverket i ämnet.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att Arbetsmiljöverkets rekommendationer om starkt styrt kassaarbete
samt den partsgemensamma handledningen som Handels och Svensk Handel tog fram 2013 tillgängliggörs för förtroendevalda så att de kan driva frågan lokalt på arbetsplatsen under kommande
kongressperiod
Bifall
att Handels under kommande kongressperiod uppmärksammar och aktivt arbetar med skyddsombuden mot de förslitningsskador som starkt styrt kassaarbete orsakar
Besvarad
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Utlåtande över motion TrJ.8.126
En handledning om kassaarbete, som baseras på Arbetsmiljöverkets rekommendationer, togs 2018
fram av Handels, Svensk Handel och KFO. Handledningen finns idag tillgänglig på Handelsplatsen
men ska även tillgängliggöras för förtroendevalda enligt motionärens förslag. Första attsatsen är
därmed bifallen. Att utbilda butiksanställda skyddsombud i frågan och se till att arbetsgivare följer
regleringarna i handledningen är något vi redan arbetar med idag. Andra attsatsen anses därmed
besvarad.
Motion TrJ.8.127
Avdelning 9 Växjö
Carina Holmström
Trakasserier
Trakasserier av alla slag förekommer på våra Handels arbetsplatser. Vill belysa främst sexuella
eller verbala trakasserier från kunder i butik. Att nästan varje dag få höra en kunds åsikt, ett uttalande eller att ses som ett offentligt objekt. Att inte våga säga ifrån på grund av att du är rädd om
ditt jobb, vill inte konfrontera eller göra situation värre. Vid många tillfällen har, främst män, påtalat för kollegor som är yngre hur de ser ut, vilken kassa de ska gå i på grund av utseendet eller
kanske ännu värre saker som de vill antyda. En del har blivit uppsökta på grund av namnbrickan,
då man kanske har ett namn som sticker ut. Vänförfrågningar på Facebook och andra sociala medier. När du sedan möter kunden igen, får man många gånger utstå någon form av trakasserier på
grund av att man nekat en vänförfrågan. Att ses som ett objekt, för att man måste vara trevlig.
Detta är inte ok!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att jobba för ett tydligare och säkrare arbetsklimat gentemot kunder
Besvarad
att Handels ska jobba för att vi ska slippa arbeta med namnbrickor
Besvarad
att Handels ska jobba för att ingen någonsin ska känna sig utsatt på sin arbetsplats

Utlåtande över motion TrJ.8.127

Besvarad

Förbundsstyrelsen delar problembilden att många butiksanställda utsetts för trakasserier på sina
arbetsplatser, bland annat av kunder. Handels arbetar på flera sätt för att motverka trakasserier.
Bland annat genom att verka för att arbetsgivares ansvar för att förebygga och hantera situationer
där trakasserier förekommer skärps. Att begränsa ensamarbete är ett viktigt sätt att förebygga
utsatta situationer. Handels har även varit med och tagit fram en ny webbutbildning via Handelsrådet som bland annat handlar om hur man hanterar kunder som beter sig illa som planeras att
lanseras under 2021. Första och tredje attsatsen anses därmed besvarade. Vad gäller namnbrickor
är Handels rekommendation att endast förnamn ska användas. I de fall även detta innebär problem
anser förbundsstyrelsen att frågan om att slippa bära namnbricka bör drivas lokalt. Andra attsatsen
anses därmed besvarad.
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Motion TrJ.8.128
Avdelning 16 Linköping
Sandra Danielsson
Ensamarbete
Vi yrkar att inte en enda timme ska behöva arbetas ensam. Handels måste yrka för en god arbetsmiljö, säkerhet och trygghet. Det går inte hand i hand med ensamarbete.
Inte nog med att arbetsbelastningen blir väldigt hög så måste man komma ihåg att butiksanställda
riskerar mer än andra att bli utsatta för farliga situationer, hot, trakasserier och otrevliga kunder.
Visst att det kan vara jobbigt och svårt att hantera själv, men var är säkerhetstänket? Om jag blir
skadad vid ett rån inne på kontoret (där kassaskåpet oftast är) och min kollega inte kommer på ett
par timmar, vad händer med mig då? Hur länge ska jag ligga skadad, om jag inte kan larma själv?
Det borde vara viktigare. Min och alla andras säkerhet borde prioriteras, det ska inte ens vara en
kostnadsfråga.
Stressrelaterad ohälsa ökar vid ensamarbete, arbetsbelastningen blir ju högre. Detta gör ju såklart
att produktiviteten blir sämre och man varken trivs eller mår bra. Som menstruerande kvinna är det
ju också nog så stressigt att inte kunna gå och byta mensskydd när man behöver. På min arbetsplats
har en kollega till mig en tarmsjukdom som heter chrohns. Hon behöver ha tillgång till toaletten
cirka en gång i timmen. Det kan hon inte vid ensamarbete. Det finns många mer exempel än detta,
och jag tvivlar på att min kollega är ensam.
Man är utsatt som butiksanställd och man behöver stöd från kollegor och chefer. Man behöver
satsa på den sociala arbetsmiljön.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att minimera ensamarbete

Utlåtande över motion TrJ.8.128

Besvarad

Att minimera ensamarbete i butik är en viktig fråga för Handels och något vi drivit hårt under
kongressperioden och fortsätter att arbeta för. Bland annat har nya riktlinjer tagits fram om hur vi
hanterar ärenden som rör ensamarbete. Vi har också haft särskilt fokus på ensamarbete under ett
antal RSO-besök. Motionen anses därmed besvarad.
Motion TrJ.8.129
Avdelning 9 Växjö
Marie Söderqvist
Begränsa ensamarbete i butik
Idag så har vi en arbetstidslag som säger att man inte får arbeta mer än fem timmar utan rast.
Jättebra!! Men...det kan också innebära att du får jobba ensam i butiken i fem timmar, utan möjlighet att ens kunna gå på toaletten.
Att veta att man inte har möjlighet till toalettbesök skapar en inre stress och oro.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att ingen som jobbar i butiker med fler än tre anställda ska behöva jobba
ensam i mer än två timmar i sträck
Avslag
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Utlåtande över motion TrJ.8.129
Handels inställning är att ensamarbete inte ska tillåtas alls förutom i undantagstillstånd, oavsett
antal anställda. Förbundsstyrelsen yrkar därför avslag på motionen.
Motion TrJ.8.130
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Stärk Arbetsmiljölagen
I dagens arbetsliv är det inte bara allt mer vanligt med otrygga anställningsformer utan dessvärre
även vanligare med otrygga arbetsplatser. Detta drabbar inte bara ungdomar även om de är särskilt
utsatta.
En sådan självklarhet som att kunna gå på toaletten när behovet uppkommer är en ouppnåelig
dröm för alltför många av Handels medlemmar. I många köpcentrum är till exempel den anställde
ensam i en liten butik och får inte stänga butiken för att kunna gå på toaletten utan får i bästa fall
anropa centrumets väktare som måste vakta butiken medan den anställde uträttar sitt behov. En
väktare som kanske måste prioritera andra mer brådskande uppgifter innan möjlighet finns att
agera ”toalettbesöksvakt”. Likande exempel finns i alltfler branscher och yrken. Det är inte heller
ovanligt att det inte finns någon möjlighet att äta lunch i lugn och ro utan den anställde måste ofta
gå ifrån för att utföra arbetsuppgifter medan maten blir kall.
Detta är en oroväckande utveckling i sig, men ännu värre mot bakgrund av att vi alla förväntas arbeta högre upp i åldrarna för att kunna få en rimlig pension. Det innebär dessutom att det blir oerhört svårt att utveckla en stark fackföreningsrörelse i framtiden om vi låter denna oroande utveckling fortgå.
Vi behöver aktivt arbeta för att arbetslivet utvecklas på ett positivt sätt med sunda förutsättningar
för de anställda på sunda arbetsplatser. Vi behöver bland annat en starkare Arbetsmiljölagstiftning
till vår hjälp.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för en starkare Arbetsmiljölagstiftning för att motverka den i motionen
beskrivna problematiken
Besvarad
att Handels arbetar för att bilda opinion mot de osunda villkor som många anställda idag tvingas
acceptera och i övrigt arbetar för att öka kunskapen om de dåliga villkor som alltför många, framförallt ungdomar, tvingas acceptera
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.8.130

Handels arbetar med frågan om ensamarbete på flera sätt. Bland annat genom att kräva att Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete ska skärpas så att ensamarbete endast kan användas
i undantagsfall och inte som regel. Detta i kombination med att arbeta fackligt med frågan lokalt
tror förbundsstyrelsen är en mer framkomlig väg än att försöka få till en ändring i Arbetsmiljölagen. Första attsatsen anses därmed besvarad. Handels arbetar ständigt med att bilda opinion i
frågor som rör arbetsvillkoren för handelsanställda, inte minst via våra rapporter. Under 2019
släppte Handels en rapport om ensamarbete som fick stort medialt genomslag och som vi fortsatt
lyfta många gånger därefter. Andra Att-satsen anses därmed besvarad.
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Motion TrJ.8.131
Avdelning 1 Malmö
Fredrik Hermansson
Ålderskontroll
Idag säljs det en del varor i butikerna som det är åldersgräns på bland annat öl, tobak och läkemedel. Det är väldigt svårt för att inte säga helt omöjligt att gissa någons ålder. Och som om det
inte vore nog svårt att gissa någons ålder så dyker det även upp väldigt svåra situationer att handskas med. Tänk er som ung kassörska som precis har fyllt arton år att be hela gänget med tjejer/
killar som är inne för att handla tobak att alla skall visa sin legitimation för att förhindra langning,
vågar man det?
Idag är det personen i kassan som säljer varan som är straffbar och inte företaget. Och hur mycket
utbildning inom detta område har personerna som arbetar med detta fått?
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet aktivt jobbar med LO för att få stöd för vår fråga där och gemensamt trycka på partierna i riksdagen att det skall lagstiftas att det är arbetsgivaren som har straffansvaret och inte den
enskilde anställde
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.8.131

Handels har sedan tidigare beslut på och driver att det är företaget och inte den anställde som
ska ha straffansvar vid försäljning av varor med åldersgräns till minderårig. Motionen anses
därmed besvarad.
Motion TrJ.8.132
Avdelning 3 Halmstad
Matthias Oskarsson
Försäljning av varor så som tobak, alkoholhaltiga drycker och spel m.m.
Det är ett påfrestande jobb när man behöver ta diskussion med andra skolkamrater om legitimation
på varor som inte man får själv utnyttja innan man fyllt 18 år. Som det är i dagsläget så ska det finnas en person i kassörens närhet när man utför kassaarbete. Men det är en definitionsfråga, vad
som anses vara i kassörens närhet. Det är dags att höja statusen på vårt yrke och visa att vem som
helst inte har rätt att utföra det. Jämför gärna vårt yrke med ett apotek, där en farmaceut måste
godkänna vissa köp.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet verkar för att man inte får sälja varor som tobak, spel, alkoholhaltiga drycker eller
vapen och ammunition innan man fyllt 18 år, utan att en annan medarbetare som själv är över 18
år, måste godkänna köp av dessa artiklar
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.8.132

Handels har sedan tidigare beslut på och verkar för att minderåriga inte ska få sälja varor med
åldersgräns. Motionen anses därmed besvarad.
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Motion TrJ.8.133
Avdelning 36 Uppsala
Mona Aowad
Skydda fötterna för att orka gå
Då butiker ofta har stengolv eller liknande hårt underlag leder detta ofta till problem med förslitningsskador och bestående men i till exempel fötter, knän eller rygg hos många medarbetare.
Det finns föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning (2001:3) för att ”skydda mot
en eller flera risker som hotar säkerhet och hälsa under arbetslivet” och beslut om användning av
truckskor för truckförare (2006:5) och att arbetsgivaren ska tillhandahålla sådan utrustning.
Trots risker som hotar hälsa och leder till skador ingår inte arbetsskor som inte räknas till skyddsskor i dessa föreskrifter.
Det finns även en ekonomisk aspekt att se till då skorna slits mot det hårda underlaget och måste
bytas ofta.
Om lagen även skulle innefatta att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor såväl som skyddsskor skulle det leda till en bättre och mer ergonomisk arbetsmiljö samt förhindra och förebygga
arbetsskador och framtida sjukskrivningar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels på lämpligaste sätt verkar för en ändring i arbetsmiljölagstiftningen gällande arbetsskor
som inte är ”skyddsskor”
Avslag
Motion TrJ.8.134
Avdelning 33 Luleå
Erica Björkman Lejon, Linda Juhlin Jonsson, Jeanette Sjölund
Personliga arbetsskor
I vår bransch står och går den anställde merparten av sitt pass eller kanske hela sitt arbetspass.
Timmarna är många och ofta på hårda stengolv. Skorna slits dessutom ganska snabbt då de
används ungefär 2000 timmar per år.
Detta leder ofta till förslitningsskador i form av värk i fötter, knän, leder, rygg och i värsta fall
sjukskrivning. För att skapa en bättre och mer ergonomisk arbetsmiljö bör därför alla medarbetare
ha rätt till personliga arbetsskor.
Detta skulle på sikt verka främjande för personalens hälsa och välmående samt öka effektiviteten.
Det skulle också förhindra att bra skor på arbetet blir en klassfråga då det idag inte är en självklarhet att ha råd med detta.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet under kommande kongressperiod ska verka för att arbetsgivaren bekostar personliga
arbetsskor
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.8.133 och TrJ.8.134
Handels har sedan tidigare beslut på och driver att arbetsgivaren ska bekosta personliga arbetsskor.
Då behovet ser olika ut inom olika branscher är det en fråga som förbundsstyrelsen anser att vi bäst
driver via avtalsförhandlingar, och inte via en ändring i lagstiftning. Därför besvaras förslaget om
att Handels ska verka för att arbetsgivaren ska bekosta arbetsskor medan förslaget om att verka för
en lagändring föreslås avslås.
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9. En trygg sjukskrivning och återgång till arbetet
Motion TrJ.9.135
Avdelning 4 Kristianstad
Ingemar Toresten
Sjuka allt mer utsatta
Inkomstklyftorna i Sverige växer, en viktig orsak är att sjuka får allt mindre av kakan.
Allianspartierna stramade åt sjukförsäkringen 2008 och reglerna har i stora stycken lämnats
oförändrade under den rödgröna regeringen. Villkoren för att få ersättning har skärpts.
Sjukpenningen beskattas hårdare än lön, då jobbskatteavdraget ej går in.
Blir du sjuk skall sjukförsäkringen ge 80% av din lön i ersättning, dock så finns ett inkomsttak
i försäkringen och detta tak höjs inte i takt med lönerna utan i takt med priserna.
I tider då lönerna stiger medan inflationen är nära noll (eller är deflation under noll) får detta
dramatiska följder.
1992 kunde de allra flesta få ut 80 % av sin lön vid sjukdom. 2015 hade en majoritet av löntagarna lön över taket. 2020 så ligger inkomsttaket på 31 530:-, vilket idag gör att 2 tredje delar av
kvinnorna och knappt hälften av männen har hela inkomsten sjukpenningförsäkrad.
Undan för undan har statens åtagande mot sjuka krympt. Detta märks tydligt på de offentliga utgifterna för sjukförsäkringen, som sjunkit mycket kraftigt gentemot BNP.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund driver frågan om att inkomsttaket i sjukförsäkringen skall följa
löneutvecklingen
Besvarad
att Handelsanställdas förbund verkar för att sjukpenning beskattas likvärdigt med lön
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.9.135
Förbundsstyrelsen delar problembilden som beskrivs i motionen och anser liksom motionären
att inkomsttaket i sjukförsäkringen ska följa löneutvecklingen och att sjukpenning ska beskattas
likvärdigt med lön. Då det är frågor som Handels redan driver idag så besvaras motionen.
Motion TrJ.9.136
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Slopat krav på vållandeutredning vid arbetssjukdom
Om en arbetssjukdom blir godkänd av Försäkringskassan kan anställda på privata och kooperativa
området få full ersättning från dag 1 för inkomstförlust samt ersättning för sveda och värk först
efter att en vållandeutredning kommer fram till att arbetsgivaren eller en annan anställd vållat
arbetssjukdomen.
Den 1:a januari 2013 slopades kravet på en vållandeutredning för anställda i kommuner, landsting, regioner och Svenska kyrkan. För statligt anställda slopades kravet på vållandeutredning
1:a oktober 2017.
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Det är dags att alla anställda oavsett arbetsgivare och avtalsområde slipper utsättas för en vållandeutredning för att kunna få ersättning för hela inkomstförlusten från dag 1 samt möjlighet till ersättning för sveda och värk!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels aktivt arbetar för att slopa kravet på vållandeutredning vid av Försäkringskassan godkänd arbetssjukdom, för att kunna få ersättning för inkomstförlust från dag 1 samt möjlighet till
ersättning för sveda och värk
Bifall

Utlåtande över motion TrJ.9.136
Förbundsstyrelsen är enig med motionären om att samma regler bör gälla för alla anställda på arbetsmarknaden. FS vill titta vidare på frågan och utreda möjligheterna att driva den via LO, då den
bedöms få störst gehör på så vis. Motionen bifalls därmed.
Motion TrJ.9.137
Avdelning 12 Borås
Anne Taalikka
Enskild motion
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada - TFA
Vi har idag trygghetsförsäkring vid arbetsskada som ska vara en försäkring vid olyckor på arbetet,
det fungerar i verkligheten inte så bra.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels tillsammans med LO verkar för att TFA skall ge rätt till ersättning för skador som
orsakats av en olycka på arbetet även när inget ovanligt har skett
Avslag
att Handels tillsammans med LO verkar för att till exempel klämskador som tillkommit vid vanliga
rutiner också ska ses som en ersättningsbar arbetsskada (förutom om skadan har orsakats på grund
av slarv)
Avslag
att Handels tillsammans med LO verkar för att förbättra TFA genom att få AFA att se över de nu
gällande reglerna
Besvarad
Motion TrJ.9.138
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada - TFA
Vi har idag trygghetsförsäkring vid arbetsskada som ska vara en försäkring vid olyckor på arbetet.
Det fungerar i verkligheten inte så bra. Många gånger ges till exempel avslag på ansökan och arbetsskada bara för att alla krav för olycksfall inte är uppfyllda. Att skadan uppkommit på arbetsplatsen är dock ställt utom alla tvivel men orsaken kanske var otillräckliga skyddsrutiner. Ett av
målen med försäkringen ska ju vara att få den skadade tillbaka till arbetet, varför AFA/TFA bör
erbjuda alla tillbuds stående medel för att få tillstånd detta.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att AFA skall godkänna olyckor som händer på arbetsplatsen som arbetsolycksfall oavsett vad (förutom motordrivna fordon) eller vem som har varit orsaken
Avslag
att Handels ska verka för att AFA ska erbjuda specialistvård så som kiropraktor och liknande som
inte ingår i den vanliga sjukvården där så behövs
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.9.137 och TrJ.9.138
Förbundsstyrelsen delar bilden av att trygghetsförsäkringen vid arbetsskador har brister. Handels
arbetar redan idag via LO med att se över nuvarande regler och krav för att kunna förbättra försäkringen. I det arbetet ingår även att försöka utöka antalet diagnoser som godkänns. Förbundsstyrelsen anser dock inte att kongressen bör besluta om vilka exakta arbetsskador som ska ge
ersättning eller ej, därför avslås dessa förslag. Då Handels redan idag verkar tillsammans med LO
för att förbättra försäkringen så besvaras detta förslag. Attsatsen om att AFA ska erbjuda specialistvård avslås då det inte ligger i AFAs uppdrag att ombesörja vård.
Motion TrJ.9.139
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
AFA Försäkring och ILO-listan
Det har under de senaste åren blivit allt svårare att få arbetssjukdomar godkända som arbetsskador
och få ersättning för den skadliga inverkan som arbetet har haft på alltför många av våra kamrater.
Idag finns det i princip två sätt att kunna få ersättning från den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen TFA vid arbetssjukdomar. Antingen så måste arbetssjukdomen godkännas av Försäkringskassan eller vara med på den så kallade ILO-listan som AFA Försäkring godkänt. Problemet är
bara att den ILO-lista som AFA Försäkring godkänt är från 1980! ILO har uppdaterat sin lista över
godkända arbetssjukdomar ett antal gånger efter 1980! Men varför har inte alla de arbetssjukdomar
som ILO idag klassar som arbetssjukdomar blivit ”godkända” av AFA Försäkrings TFA-försäkring?
Det är dags att ge upprättelse till alla de som skadas och slits ut av sitt arbete och den många gånger
onödigt dåliga arbetsmiljön. Det är dags att AFA Försäkring ”godkänner” samtliga arbetssjukdomar på den så kallade ”ILO-listan”!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att AFA Försäkring skall godkänna samtliga arbetssjukdomar på den dagsaktuella så kallade ”ILO-listan”
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.9.139
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen om att fler arbetssjukdomar bör ge rätt till ersättning.
Därför driver Handels via LO frågan om att ILO-listan som reviderades 2010 och inkluderar fler
diagnoser bör ligga till grund inför AFAs bedömningar istället för ILO-listan från 1980. Motionen
anses därmed besvarad.
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Motion TrJ.9.140
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Uppdatera ILO-listan över arbetssjukdomar
Det har under de senaste åren blivit allt svårare att få arbetssjukdomar godkända som arbetsskador
och få ersättning för den skadliga inverkan som arbetet har haft på alltför många av våra kamrater.
Det finns ett antal arbetssjukdomar som finns med på den så kallade ”ILO-listan” och som är betydligt lättare att få godkända som arbetsskador. Men varför har inte alla de arbetssjukdomar som
ILO klassar som arbetssjukdomar blivit ”godkända” av Försäkringskassan? Varför lyssnar inte
politikerna (som styr över Försäkringskassan) på FN-organet ILO? Varför anser Försäkringskassan
att de ”vet bättre” än FN-organet ILO?
Det är dags att ge upprättelse till alla de som skadas och slits ut av sitt arbete och den många gånger
onödigt dåliga arbetsmiljön. Det är dags att Försäkringskassan ”godkänner” samtliga arbetssjukdomar på den så kallade ”ILO-listan”!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att Försäkringskassan skall godkänna samtliga arbetssjukdomar på den så
kallade ”ILO-listan”
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.9.140

Handels inställning är att alla sjukdomar som kan bero på arbete ska granskas och utredas, i det
arbetet är ILO-listan ett bra hjälpmedel. Vi verkar i frågan via LO. Motionen anses därmed besvarad.
Motion TrJ.9.141
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Arbetsskadebedömning efter kön...?
I dagens stressiga och slitiga arbetsliv är det tyvärr alldeles för många av våra kamrater som råkar
ut för arbetsskador och arbetssjukdomar. Arbetssjukdomar i form av förslitningsskador är tyvärr
mer vanliga i kvinnodominerade yrken såsom handeln, vården och omsorg för att nämna några.
Statistik visar tyvärr att det är svårare för kvinnor att få arbetsskador godkända än det är för män.
Detta trots att en lagändring genomfördes 2002 för att göra det mer jämlikt, visar en granskning
från Inspektionen för socialförsäkringen.
Försäkringskassans medicinska rådgivares underlag väger fortfarande tungt vid bedömning av om
arbetsskador skall godkännas. Deras underlag vilar på forskning som är bristfällig och i stort sett
är gjord inom mansdominerade yrken och på män. Det innebär till exempel att butiksanställda med
kronisk smärta många gånger inte får någon ersättning. Det innebär ren diskriminering där kvinnors problem inte tas på samma allvar som mäns.
Det är av största vikt att Försäkringskassans bedömning av alla arbetsskador är könsneutral och att
alla anställda oavsett kön kan räkna med att deras anmälan får en rättvis och jämlik bedömning.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för att Försäkringskassan gör rättvisa och jämställda bedömningar
av alla arbetsskadeanmälningar
Besvarad
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Utlåtande över motion TrJ.9.141
Förbundsstyrelsen delar synen att det är problematiskt att kvinnor i lägre utsträckning får arbetssjukdomar och arbetsskador godkända av Försäkringskassan. Detta är en viktig fråga som Handels
idag driver främst via LO. En viktig fråga inom detta område är att få fler arbetssjukdomar godkända, inte minst belastningssjukdomar sjukdomar på grund av psykisk ohälsa. Motionen anses
därmed besvarad.
Motion TrJ.9.142
Avdelning 4 Kristianstad
Gitte Ejdetjärn
Verktyg för att se individens funktionsförmåga
När kroppen inte håller till de arbetsuppgifter du har. När arbetsfunktionsnedsättningen är ett
faktum och nedsättningen är klassad som arbetsskada av läkare.
När sjukersättningsdagarna når sitt slut och omplacering på arbetsplatsen är omöjlig. Du är för
frisk för att kvala in till aktivitetsersättning. Du blir även uppmanad att ställa dig till arbetsmarknadens förfogande för att klara din existens. Det är inte jämlikt att tvingas ut på den öppna arbetsmarknaden för att söka arbete som om du vore helt frisk. Detta gynnar varken den enskilde eller
samhället.
Som frisör kan du inte bli omplacerad eller tilldelas andra arbetsuppgifter. Vi behöver ett verktyg
för att se individens funktionsförmåga på grund av arbetsskada.
Vi behöver fånga upp möjligheten till ett relevant jobb och på så sätt skapa förutsättningar för en
dräglig tillvaro med möjlighet att utvecklas inom ramen för sin arbetsfunktionsnedsättning.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för att en plattform skapas som främjar ett samarbete mellan
fackförbund, försäkringskassa och arbetsförmedling, i syfte till stöd och hjälp för medlemmar med
funktionsnedsättning efter arbetsskada
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.9.142

Som beskrivs i motionen finns idag ett systemfel som gör att individer kan hamna i kläm mellan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om
att något måste göras för att hjälpa dessa individer. Dock anser inte FS att lösningen är att skapa
en ny plattform, utan anser att det är bättre att försöka få existerande struktur att fungera där aktörerna redan idag ska ha dialog med varandra. Förslaget i motionen avslås därför.
Motion TrJ.9.143
Avdelning 6 Helsingborg
Johan Sjöstrand, Handels Avd 6 och LO-facken i Malmö, Marcus Strandberg, Handels Avd 6
och LO-facken i Helsingborg, Stefan Segelson, Handels Avd 6 och LO-facken i Perstorp, Pontus
Nilsson, Handels Avd 6, Ola Karlsson, Handels Avd 6,Gert-Åke Mathisen, Handels Avd 6
Krav på att någon följer avvisad medarbetare hem
Det är ingen hemlighet att vi vid våra arbetsplatser har medarbetare som har problem med alkohol
och droger.
När detta upptäcks på arbetsplatserna leder det i många fall till rehabilitering och avvänjning,
vilket är bra. Men, vid vissa fall skickas medarbetare som misstänks vara påverkade hem utan att
någon följer dem hem. Om vi har en medarbetare som har problem med till exempel alkohol är
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det bra att en stödperson, exempelvis närmast chef, följer personen hem så att vi ser att hen kommer hem på rätt sätt. Inom bland annat Helsingborgs stad finns det en policy på att personer som
skickas hem ska medföljas av en annan person. Detta tycker vi borde vara ett krav. När medarbetare skickas hem skall personen följas av någon annan, förslagsvis närmsta chef.
Jag föreslår kongressen besluta
att personer som avvisas från arbetsplatsen på grund av alkohol- och droganvändning alltid medföljs hem av en annan person i ledande ställning
Avslag
att Handels verkar för att detta förfarande blir standard i arbetet med alkohol- och drogmissbruk

Utlåtande över motion TrJ.9.143

Avslag

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att arbetet med att hjälpa anställda med
alkohol- och drogmissbruk kan förbättras och håller med om vikten av att någon från arbetsplatsen
har kontakt med en avvisad anställd och tar reda på om personen kommit hem på ett tryggt sätt.
Dock anser FS inte att det kan krävas att en person alltid ska medföljas hem av annan person i
ledande ställning. Det kan finnas omständigheter när detta inte är möjligt eller önskvärt. Förslagen
i motionen föreslås därför avslås.
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Handlingsprogram för facklig styrka
1. Låg organisationsgrad är vår stora utmaning
Motion FaS.1.144
Avdelning 20 Stockholm
Jordin Williams
Fokus på digitalisering, media- och informationsutvecklingsprocess
Fackföreningsrörelsen har ett akut behov av att hänga med i den digitala utvecklingsvågen. Världen
förändras snabbt och vi måste hänga med för att överleva. Vi behöver nå ut till medlemmar och
presumtiva medlemmar, många i den yngre generationen, med information, kunskap och hjälp etc.
Det krävs individer som har kunskap och driv att utveckla vår verksamhet framåt. Framförallt när
det gäller utökning av organisationsgraden. För att klara detta behöver vi ha en aktiv och sammanhållen digitaliserings-, media- och kommunikationsplan, med tydliga måltal satta, för att kunna
göra effektiva insatser och bli en organisation i tiden.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels skapar en aktiv och sammanhållen digitaliserings- media- och kommunikationsutvecklingsprocess
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.1.144

Förbundsstyrelsen delar motionärens hållning att det är av största vikt att fackföreningsrörelsen
hänger med i den digitala utvecklingen. Av den anledningen jobbar förbundet ständigt med vår
digitala kommunikation och utvecklingen av våra digitala verksamheter. I dagsläget finns en enhet
på Handels som arbetar övergripande med bland annat kommunikation och media, Opinions- och
kommunikationsenheten, som också arbetar med att våra strategier gällande nämnda områden är
sammanhållna. Strategierna, och den faktiska verksamheten, bygger till stor del på digital kommunikation. Merparten av våra kommunikativa insatser sker i någon form av digitalt forum.
Under kongressperioden har Handels lanserat kampanjer i sociala medier, utvecklat och utökat
vår närvaro på sociala medier, satsat på riktade värvningsinsatser i sociala medier, under kort tid
digitaliserat utbildningssystemet med mera.
Som motionären säger så ändras världen snabbt, och vi skulle vilja påstå att detsamma gäller
Handels i det här avseendet. Självklart kan vi bli bättre på att nå ut till våra medlemsgrupper och
driva opinion på nätet, det är mycket viktigt och det kommer vi att fortsätta arbeta med framöver.
Samtidigt anser förbundsstyrelsen att det finns en sammanhållen process kring det som nämns i
Att-satsen, varför vi anser motionen vara besvarad.

2. Organisering och medlemsvärvning
Motion FaS.2.145
Avdelning 18 Västerås
Tobias Täpp, Katja Mankonen, Susanne Collander, Yukki Hunyh, Nazira Isik, Nail Eroglu,
Åsa Kratz
Svenska modellen in i läroplanerna
Kunskapen om den ”svenska modellen” som vår arbetsmarknad gynnats av under lång tid, är
alltför bristfällig hos allmänheten och även i våra medlemsled.
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Redan i skolåldern borde denna etablerade modell, där arbetsmarknadens parter tillsammans
förhandlar fram villkor för svensk arbetsmarknad, ingå i läroplanerna som en viktig del i samhällsorienterande ämnen.
Likväl som Sveriges övriga historia, med kungar till häst gärna beskrivs i skolböckerna, borde arbetsmarknadens utveckling också förklaras och beskrivas för våra barn och unga under skoltiden.
Vikten av att man som ung vet att man ska efterfråga kollektivavtal när man kommer ut på svensk
arbetsmarknad är stor. Därför är det viktigt att man redan tidigt, i grundskolan, får en insikt i hur
arbetsmarknaden bör och kan fungera.
Våra möjligheter som fackförbund att möta unga och unga vuxna genom skolinformationer på
gymnasieprogrammen och inom vuxenutbildningens olika former är viktiga, men även den obligatoriska grundskolan skulle behöva ge denna kunskap till alla som växer upp.
Jag föreslår kongressen besluta
att det läggs till en punkt på sidan 6 i FS förslag:
• Att Handels verkar för att den svenska arbetsmarknadsmodellen tas med som ämne i grundskolans läroplaner
Besvarad
Motion FaS.2.146
Avdelning 13 Borlänge
Sara Fernlund
Svenska modellen - en viktig del i samhällskunskap och historia!
Den ”svenska modellen” har gynnat Sverige under lång tid. Den har gett stabilitet till samhället, den
har gett företagen trygga planeringsförutsättningar och den har gett svenska arbetare trygghet på
jobbet – såväl ekonomisk trygghet som anställningstrygghet.
Framgången för den svenska modellen har byggt på att såväl arbetsgivare som arbetare har organiserat sig och de flesta har sett värdet av att vara organiserade. Tyvärr blir kunskapen om den
svenska modellen allt sämre, samtidigt som fackföreningarna får jobba allt hårdare för att organisera arbetare. Det är ett hot mot den svenska modellen.
Vi måste höja kunskapen om den svenska modellen och det partssystem som vi har. Det bästa sättet
att göra det är att redan i skolan lära ut hur viktig vår modell varit för framväxten av det moderna
Sverige.
Därför behöver samhällskunskapen kompletteras och lära ut hur svensk arbetsmarknad i allmänhet
och partsmodellen i synnerhet fungerar. Även ämnet historia behöver kompletteras så att elever i
skolan får lära sig hur viktig den svenska modellen varit historiskt.
Skulle läroplanerna för samhällskunskap och historia kompletteras på detta sätt blir elever bättre
förberedda på vad som väntar på arbetsmarknaden. På så sätt skulle våra fackliga skolinformationer kunna ge ett ännu bättre resultat.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för att kunskap om den svenska arbetsmarknadsmodellen tas
med i läroplanerna för samhällskunskap och historia i både grundskola och gymnasium
Besvarad
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Utlåtande över motion FaS.2.145 och FaS.2.146
Motionärerna tar upp en viktig poäng i att den svenska modellen gynnat Sverige under en lång
tid, samtidigt finns det alltför lite kunskap om vad den innebär. Att den svenska arbetsmarknadsmodellen är med i läroplanerna är viktigt för att öka kunskapen om hur vår arbetsmarknad
fungerar. Av den anledningen har vi också jobbat aktivt med den här frågan under kongressperioden. Vi har bedrivit påverkansarbete gentemot skolverket, utbildningsdepartementet och politiken gällande arbetsmarknadsmodellens inkludering i läroplanerna, med framgång.
Under hösten 2019 la skolverket ett förslag som skulle minska arbetsmarknadsmodellens roll i
undervisningen. Efter mycket kritik, bland annat i form av remissvar från oss och ett från LO,
backade skolverket och nu är arbetsmarknadsmodellen återigen inkluderad i läroplanen, inkluderat lönebildning och arbetsmiljö som specificeras.
Vi håller helt med motionärerna men anser att Handels redan arbetar för det som syftas till i
Att-satserna, varför förbundsstyrelsen anser motionerna vara besvarade.
Motion FaS.2.147
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Skolinformation i gymnasieskolan
Ordet grundskolor på sidan 6 högst upp, första meningen som börjar med ”Att informera elever i
grund- och gymnasieskolor...” i Handlingsprogrammet för facklig styrka, ska strykas.
Skolinformation är en av de viktigaste uppgifterna vi har och framförallt vi i Handels som har en
väldigt stor andel unga personer som medlemmar. Vi ska däremot inte informera elever i grundskolan utan vi ska koncentrera oss på gymnasieskolan. Det är också där som vi har våra blivande
medlemmar.
Skolinformationen i grundskolan är en arbetsuppgift för LO.
Jag föreslår kongressen besluta
att man ska informera elever i gymnasieskolor

Besvarad

att ordet ”grundskolor” stryks i meningen som börjar med ”Att informera elever i grund- och
gymnasieskolor...”
Bifall
Motion FaS.2.148
Avdelning 12 Borås
Marie Lindqvist
Skolinformation
Jag vill att man tar bort ordet grundskolor på sidan 6 högst upp, första meningen som börjar med
”Att informera elever i grund- och gymnasieskolor...” i Handlingsprogrammet för facklig styrka.
Skolinformation är en av de viktigaste uppgifterna vi har och framförallt för oss i Handels som har
en väldigt stor andel unga personer som medlemmar. Jag tror däremot inte att vi ska informera i
grundskolan utan vi ska koncentrera oss på gymnasieskolan. Det är också där som vi har våra
blivande medlemmar.
Skolinformationen på grundskolan är en arbetsuppgift för LO.
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Jag föreslår kongressen besluta
att man tar bort ordet grundskolor på sidan 6 högst upp, första meningen som börjar med
”Att informera elever i grund- och gymnasieskolor...” i Handlingsprogrammet för facklig styrka
Bifall

Utlåtande över motion FaS.2.147 och FaS.2.148
Motionärerna har rätt i att påpeka att vårt fokus behöver ligga på att informera i gymnasieskolan,
inte grundskolan. Där är förbundsstyrelsen överens med motionärerna och yrkar bifall. Handels
deltar redan skolinformation till gymnasieelever, varför vi anser den Att-satsen vara besvarad.
Motion FaS.2.149
Avdelning 36 Uppsala
Catrin Johansson
Organisering i sociala medier
Tiderna förändras, så gör också samhället i hur vi interagerar och kommunicerar med varandra.
Vi byter jobb och bransch flera gånger under ett arbetsliv och prioriterar andra saker idag än för
20, 30 eller 40 år sedan. En sak som inte förändrats är hur viktigt det är att vara medlem i facket
och vikten av att vi organiserar oss för att kunna förhandla och säkerställa våra rättigheter på arbetsmarknaden.
Därför måste vi följa med i dagens snabba utveckling och hitta nya sätt att organisera oss. Ett sätt
kan vara att utveckla organisering till exempel via sociala medier. Det finns forskning som visar på
att det kan vara ett effektivt sätt att nå ut till potentiella medlemmar. Många organisationer, föreningar och rörelser har börjat hitta sätt att bygga sig starka via sociala medier både genom att få ut
sitt budskap och genom att värva medlemmar. Handels behöver följa med i utvecklingen och använda sig av den forskning som finns för att ligga i framkant med värvning via sociala medier.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet arbetar för att hitta fler sätt att värva nya medlemmar via sociala medier

Utlåtande över motion FaS.2.149

Bifall

Handels arbetar ständigt för att utveckla marknadsföringen i sociala medier. Det handlar om
utveckling av form och budskap, men också att rikta annonseringen till rätt målgrupper. När det
gäller medlemsvärvning så fungerar riktad annonsering på Google och Facebook särskilt väl, men
det finns också planer på pröva annonsering på andra kanaler såsom Youtube med start någon
gång under 2021.
Vi arbetar också regelbundet med digital marknadsföring i kommersiella kanaler som till exempel
bannerannonsering på Aftonbladet, Expressen och Omni. Här är syftet framförallt för att stärka
Handels varumärke men också att öka trafiken till handels.se där det är enkelt att bli medlem digitalt genom inträdesformuläret. Med det sagt är det ett viktigt arbete som vi behöver fortsätta med
framöver.
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Motion FaS.2.150
Avdelning 36 Uppsala
Mirsada Telo
Besök på arbetsplatser såsom uppsökeri
Vi upplever att det blir svårare och svårare att få komma på besök på arbetsplatser. Vi får ofta
höra: ”Ni får inte vara här”, ”ni får inte vara här på arbetstid”, ”ni får inte värva medlemmar”,
”ni stör i arbetet”.
Vi ser att vi har svårt att nå våra medlemmar och blivande medlemmar och diskutera arbetsplatsnära frågor. Vi ser att vi tappar mycket av att kunna vara nära våra medlemmar och kunna veta
hur det är på just deras arbetsplatser. Just att vara medlemsnära är bland det viktigaste vi kan vara,
det är ofta det som våra medlemmar vill. Vi får ofta många frågor och funderingar när vi möter
dem på arbetsplatserna, får vi inte vara där så tappar vi allt detta.
Under våra kampanjveckor såsom vecka 6, 36 eller sommaruppsökerier när hela Sverige och hela
förbundet är ute samtidigt så blir det då vissa arbetsplatser som blir lämnade utanför, det känns
inte rättvist! För att kunna bli ännu starkare som förbund så behöver vi kunna komma ut på arbetsplatser på besök och ge nyttig information, känna av läget på arbetsplatsen och lära känna våra
medlemmar så de känner en större tilltro till oss och känner sig välkomna att komma på våra kurser.
Kanske behövs det en lagändring i förtroendemannalagen, ett specialuppdrag, eller att det förhandlas av ombudsmän på regelbunden basis. Vi vet inte hur men vi vet att vi måste vara ute på arbetsplatserna!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att vi ska få komma in på arbetsplatserna och prata med våra medlemmar
och blivande medlemmar
Besvarad
att Handels ska verka för att vi ska kunna vara synliga fysiskt på arbetsplatser
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.2.150
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären om att kontakten med medlemmarna ute på arbetsplatserna är central och någonting Handels behöver fortsätta att värna om. Samtidigt är det någonting som förbundet redan prioriterar och arbetar med, varför förbundsstyrelsen anser motionen vara besvarad.
Motion FaS.2.151
Avdelning 20 Stockholm
Frida Antbrink
Storklubbar
Idag upplever förtroendevalda som är aktiva i storklubbar där flera arbetsställen ingår att det finns
enorm potential för organisering och facklig styrka i dessa klubbar, men att det inte alltid tillvaratas av Handels. Exempelvis skulle man på ett strukturerat sätt kunna ha medlemsutbildningar inom
dessa klubbar och utbilda MÅNGA. Man skulle även kunna ha organiserade uppsökerier för dessa
klubbars arbetsplatser, m.m. Det är viktigt att avdelningarna när de arbetar mot storklubbar anpassar verksamheten utifrån deras förutsättningar och inte utgår från att det är som att arbeta mot en
klubb med en fysisk arbetsplats.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels undersöker hur man kan tillvarata storklubbar på bästa sätt för ökad organisering,
medlemsnytta, folkbildning och facklig styrka
Bifall
att Handels anpassar arbetssättet när man arbetar mot storklubbar för bästa medlemsnytta

Utlåtande över motion FaS.2.151

Besvarad

Som förbund behöver vi ständigt utvärdera och undersöka hur vi på bästa sätt kan stötta våra
klubbar och förtroendevalda. Detsamma gäller självklart även det mindre antal klubbar som omfattar flera arbetsställen, som vi antar att motionären syftar på i Att-satserna.
Som motionären tar upp finns det unika aspekter av dess klubbar som gör att det kan finnas ett
behov av att undersöka hur vi på bästa sätt stöttar dem, varför förbundsstyrelsen yrkar bifall på
Att-sats ett. Samtidigt menar vi att Handels arbetssätt redan idag går att anpassa utifrån olika
behov, även om det krävs att vi undersöker vilka de behoven är. Varför vi anser Att-sats två vara
besvarad.
Motion FaS.2.152
Avdelning 20 Stockholm
Avdelningsstyrelsen
Skarp gränsdragning mellan SACO och Handels
I dag finns på ett flertal arbetarrörelseanknutna folkrörelser SACO-klubbar, ofta i spåren av en
s k professionalisering, detta med Handels goda minne. På i princip alla av de drabbade arbetsplatserna sår detta split mellan arbetstagarna då det inte finns någon gränsdragning utan bara du har
en högskoleutbildning och ett medlemskap i ett SACO-förbund kan du vara med i den klubben på
arbetsplatsen. Detta alltså även om du t ex är utbildad lärare, socionom eller veterinär men arbetar
som politisk sekreterare, hyresförhandlare eller projektledare inom folkbildning. Du kan ha högskolepoäng från x antal enstaka kurser men tillräckligt många för att få ihop de antal poäng som
krävs för medlemskapet i SACO-förbundet, fortfarande utan relevans för ditt arbete inom den
arbetarrörelseanknutna folkrörelsen.
På de flesta av de aktuella arbetsplatserna pågår, från Handelsklubbarnas sida, ett värvningsarbete
men när det finns hängavtal kan det också vara svårare att få kollegerna att se poängen med att
byta till ett fackförbund som inte tillvaratar deras skråintressen, detta trots att man till exempel arbetar på något av de två röda partierna där arbetarrörelsetanken och kollektivet borde stå i fokus.
Kanske tänker man bara stanna inom folkrörelsen i några år och varför då gå miste om sin t ex Jusek-tidning med aktuell info som kan vara relevant för ett framtida jobb. Att det dessutom fortfarande är billigare att vara med i SACO-förbunden än i Handels är förstås en bidragande orsak.
Vad kan man då göra åt saken? Det handlar ju förstås om ett gediget värvningsarbete och där kan
klubbarna behöva stöd och värvningsutbildning. En annan hjälp skulle vara att det görs en skarp
gränsdragning mellan vilka tjänster som eventuellt skulle kunna vara aktuella för SACO-medlemskapet t ex när en jur kand arbetar som jurister. (Det allra bästa vore förstås om det, som tidigare,
bara fanns ett möjligt fackförbund att vara medlem i på de aktuella arbetsplatserna, det vill säga
Handels.) Eller att det är möjligt att vara dubbelansluten med en lägre avgift om de aktuella högskolepoängen är relevanta för arbetsuppgiften.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels arbetar för en skarp gränsdragning mellan Handels och SACO inom de arbetarrörelseanknutna folkrörelserna
Besvarad
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att Handels stöttar klubbar med SACO-avtal genom särskilt värvningsstöd i form av utbildningsinsatser
Avslag
att Handels utreder möjligheten att vara dubbelansluten, på det sätt som nämns i brödtexten, för de
arbetstagare som har relevant högskoleutbildning för sina arbetsuppgifter
Avslag

Utlåtande över motion FaS.2.152
Förbundsstyrelsen förstår problematiken som motionären beskriver. Självklart ska vi organisera de
som arbetar i våra branscher och personer på arbetsplatser där vi har avtal bör också vara med i
Handels. Samtidigt anser inte vi att gränsdragningen mellan oss och SACO-förbunden är problemet
här, i den frågan är det oftast tydligt vilka arbetsplatser Handels ska organisera. Att personer väljer
att vara med i andra förbund kan fortfarande vara ett problem, med det är inte i första hand en
gränsdragningsfråga.
Vi tror inte heller att särskilda värvningsstöd i form av utbildningsinsatser för just arbetsplatser
med SACO-klubbar är så pass prioriterat att kongressen ska fastställa det för kommande kongressperiod. Möjligheten att rikta specifika värvningsinsatser där det behövs finns redan, men då är det
att föredra att en sån satsning görs där det finns behov och att de besluten kan fattas av ansvariga
under kongressperioden. Det finns många grupper som behöver prioriteras i värvningsarbetet - till
exempel anställda i nya branscher eller personer med otrygga anställningar - och förbundet behöver
alltid göra avvägningar över vad som är mest prioriterat för stunden. Även innehållet i en eventuell
satsning, om det ska ske i form av utbildningsinsatser eller om andra metoder ska användas, bör
lämnas till ansvariga om en satsning blir aktuell.
Angående frågan om dubbelanslutning är det idag möjligt att vara medlem i två fackförbund, även
om det är sällan förekommande. Vi tror däremot inte att det är prioriterat att utreda möjligheten
till en ny typ av medlemskap just för dessa grupper. Det inte ett stort antal personer som har behovet av att vara med i både Handels och ett SACO-förbund, det handlar snarare om att personer gör
ett val över vilket förbund de vill vara med i. I vilket fall värvning är en bättre lösning.
Motion FaS.2.153
Avdelning 2 Trollhättan
Sofia Larm
Fackligt medlemskap för personal på Samhall
Som anställd på Samhall så går du på ett kollektivavtal som är framförhandlat mellan Landsorganisationen i Sverige och Almega Samhallsförbundet 2017, nämligen Kollektivavtal Samhall. Ett
kollektivavtal som samtliga fackförbund inom LO är med och tagit fram.
I kollektivavtalets ingress så beskrivs det att Samhalls verksamhet är att skapa meningsfulla och
utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättning där behoven finns, det ska också vara
en trygghet utifrån den begränsning som var och en anställd besitter. Med andra ord så är en anställning på Samhall anpassad utifrån var och ens egna behov och förutsättningar.
Då kommer frågan, vilket fackligt medlemskap ska personal på Samhall erbjudas? Som det är nu
så ska varje enskild medarbetare på Samhall vara medlem i det fackförbund där den för närvarande
har sin anställning, vilket i praktiken kan innebära att en person som är anställd på Samhall skulle
kunna vara medlem i Handels en månad för att sen vara med i IF Metall nästa, för att vara medlem
i Fastighetsanställdas förbund tredje månaden. Detta gör att många medlemmar är felorganiserade.
Är det verkligen rimligt att personer med olika typer av funktionsnedsättningar kan komma att behöva byta fackförbund flera gånger under ett år med den vetskap att flertalet besitter någon form
av funktionsnedsättning? Det anser inte jag.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska arbeta för ett fackligt LO-medlemskap för medlemmar som arbetar under
Kollektivavtalet för Samhall
Avslag
att Handels dessutom arbetar för ett fackligt LO-medlemskap för medlemmar under Bemanningsavtalet
Avslag

Utlåtande över motion FaS.2.153

Fördbundsstyrelsen instämmer med motionärens problembeskrivning om medlemskapet för människor som arbetar under kollektivavtalet för Samhall. Det är ett problem att människor behöver
byta fackförbund ofta och att medlemskapet på så sätt blir krångligt, vilket kan leda till felorganisering.
Även problematiken med organisering av bemmaningsanställda, som den andra attsatsen handlar
om, är viktig att göra någonting åt. Precis som i fallet med Samhall kan frågan om medlemskap
uppfattas som otydlig eller vara krånglig för medlemmen. Samtidigt är medlemskap och möjlighet
till facklig organisering en grundförutsättning för att kunna påverka på arbetsplatsen. Bemanningsanställda har ofta svårt att påverka arbetsuppgifter och förhållanden på arbetsplatsen då arbetsgivaren är en annan en den som ansvarar för arbetet på plats.
Samtidigt ser vi inte att förslagen i Att-satserna är möjliga lösningar på problemen. LO är inte ett
fackförbund och kan därför inte organisera egna medlemmar. Därför föreslår förbundsstyrelen
avslag på motionen, men det är frågor vi vill arbeta vidare med kommande kongressperiod.
Motion FaS.2.154
Avdelning 1 Malmö
Martin Skånberg
Gör det lättare att byta fackförbund
Jag märker att en del potentiella medlemmar drar sig för att byta fackförbund inom LO-förbunden
för att de tycker att det är besvärligt. För att då underlätta övergången så att folk är rätt organiserade anser jag att Handels inom LO ska arbeta för att göra det enklare att byta förbund genom att
inträdesblanketten till det LO-förbund man ska gå över till även fungerar som en fullmakt för att
gå ur sitt nuvarande förbund om så önskas.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels inom LO ska arbeta för att göra det enklare att byta förbund genom att inträdesblanketten till det LO-förbund man ska gå över till även fungerar som en fullmakt för att gå ur sitt
nuvarande förbund om så önskas
Avslag

Utlåtande över motion FaS.2.154
Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt att det bör bli enklare att byta fackförbund inom LO.
Detta är också någonting som LO arbetar med för tillfället och förbundsstyrelsen anser därför inte
att det vore en bra idé att ta ställning till ett specifikt förslag om hur detta ska genomföras, även
om vi håller med om målet.
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Motion FaS.2.155
Avdelning 20 Stockholm
Katarina Helling
LO-medlemskap för unga
Ungdomar testar ofta på olika yrken i början av sitt arbetsliv. Det är en viktig del av att hitta sin
egna väg fram - och för att upptäcka olika yrkesroller och branscher. Det är inte heller ovanligt för
unga arbetare i början av yrkeslivet att ha två, tre eller flera olika typer av jobb samtidigt eller med
korta intervaller, och många jobbar också tillfälligt i vissa branscher under sin studietid.
Idag kan det vara krångligt och komplicerat att välja eller hoppa mellan olika fackförbund - något
som i värsta fall riskerar att helt stå i vägen för ett medlemskap eller att unga arbetare blir felorganiserade.
Genom att verka för ett system med omedelbara och sömlösa medlemskap kan unga arbetare vid
behov fritt och smidigt röra sig inom LO-förbunden.
Det främjar varje enskilt förbund såväl som LO och bidrar till att säkra ett långsiktigt fackligt
medlemskap.
Jag föreslår kongressen besluta
Att Handels skall verka för att LO-förbunden möjliggör för omedelbara och sömlösa byten i
medlemskap mellan förbunden
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.2.155
Motionären har helt rätt i att många upplever det som komplicerat att byta fackförbund och att
detta kan leda till att anställda blir felorganiserade eller inte medlemmar över huvud taget. Möjligheten till ett snabbt och enkelt byte av medlemskap mellan LO-förbund vore önskvärt, samtidigt
är det någonting som vi arbetar med inom LO för tillfället och vi anser därför motionen vara besvarad.
Motion FaS.2.156
Avdelning 20 Stockholm
Katarina Helling
Organisering av enmansföretagare
Att vara enmansföretagare eller egenföretagare har ju blivit mer och mer populärt. Det låter ju
lite snofsigt att säga att en har ett eget företag.
Enligt mätningar som McKinsey Global Institute har gjort handlar det om omkring 162 miljoner
människor i Europa och USA som har någon form av enmansföretag. I Sverige har 28 procent av
vår arbetsföra befolkning någon form av enmansföretag. Det är ett växande fenomen inom våra
avtalsområden och man spår att det kommer fortsätta öka inom samtliga yrkeskategorier, inte
bara våra. Från framgångsrika företagsledare till den som kör hem din pizza på lördagskvällen.
Det finns upplevda fördelar men det finns naturligtvis även nackdelar med arbetsformen i samband med lön, sjukdom, arbetslöshet, möjligheten till lån och låg pension. Det blir svårt att planera
sitt arbete och känna sig trygg.
Ett annat problem är ett splittrat kollektiv som konkurrerar med varandra. Enmansföretagarna
kan inte vara medlemmar i Handels eftersom de inte är anställda arbetstagare utan står helt ensamma när det är dags att förhandla pris och villkor för de korta uppdragen. Dessutom uppstår
en underbudskonkurrens med kollektivet.
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Eftersom Handels organiserar anställd personal så hamnar dessa personer alltså utanför vårt system, vilket är olyckligt då många enmansföretagare egentligen många gånger har identiska arbetsförhållanden till sin arbetsköpare, förutom själva anställningen då. Många av våra medlemmar har
idag någon form av otrygg anställning och enmansföretagaren kan komma att utsättas för den
otryggaste av dem alla.
Handels borde säkerställa möjligheten att organisera enmansföretagare inom samtliga av våra avtalsområden, i enighet med tidigare kongressbeslut, innan det är för sent. De skall inte falla mellan
stolarna.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska intensifiera arbetet med hur vi kan organisera enmansföretagare inom våra avtalsområden
Bifall
att Handels ska verka för att LO ska utreda på vilket sätt medlemsförbunden gemensamt kan organisera enmansföretagare inom LO-medlemmarnas avtalsområden

Utlåtande över motion FaS.2.156

Bifall

Förbundsstyrelsen instämmer helt med motionären. Det finns i dagsläget många som verkar inom
vår bransch som inte är anställda men ändå befinner sig i en beroendesituation gentemot chefen på
sin arbetsplats. Dessa hamnar idag mellan stolarna och Handels behöver hitta ett förhållningssätt
till dessa grupper.
Motion FaS.2.157
Avdelning 3 Halmstad
Oscar Svanå
Handelsapp för medlemsorganisering
Handels består utav medlemmar som organiseras i firmaklubbar och där det är möjligt väljer
dessa lokala företrädare för att representera dem gentemot arbetsgivaren och bygga facklig styrka
på sina arbetsplatser för att förändra och förbättra sina arbetsvillkor.
På stora eller spridda arbetsplatser så är kommunikation med medlemmar en utmaning där redskapen är begränsade, vi håller medlemsmöten där det är möjligt och arbetar med uppsökande
verksamhet där det är möjligt.
Men att organisera medlemmarna gentemot ett mål för att låsa upp den fackliga styrkan är en utmaning där jag tror vi behöver ytterligare ett redskap i vår verkyygslåda. Som alltid finns nära till
hands.
Hade Handels tillhandahållit en digital plattform i form av en applikation som enkelt hade kunnat
administreras av de förtroendevalda på våra firmaklubbar så hade vi fått ett starkt verktyg för att
utveckla våra firmaklubbar och den fackliga verksamheten de bedriver.
Därför är det min starka övertygelse att en applikation och plattform där man kan publicera fackliga nyheter från arbetsplatsen eller ens lokala avdelning, att kunna genomföra rekrytering till utbildningar samt insamling av åsikter och tankar genom till exempel en opinionsundersökning eller
omröstning riktad direkt till medlemmarna.
Genom att göra inloggning till appen personlig och säker anser jag att inloggning via Mobilt BankID är att föredra då vi erhåller och säkerställer en trygg användning då enbart medlemmar och
förtroendevalda kommer kunna använda applikationen och vi skapar då också en exklusivitet i
medlemskapet som kan utnyttjas på ett enkelt sätt.
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Det vore önskvärt med denna typ av applikation för att säkerställa snabb kommunikation på lokal
nivå och för att ytterligare påvisa värdet av ett medlemskap och fördelen med att vara medlem i förbundet.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels tillsammans med lämpliga representanter för firmaklubbar utreder möjligheten till att
skapa och administrera en digital plattform, som kan användas av medlemmar och förtroendevalda
på våra firmaklubbar
Avslag
att Firmaklubbarna ges förutsättningar för att kunna driva en sådan plattform, vidmakthålla den
aktuell och intressant
Avslag
att Handels tar fram en digital strategi samt utvecklar sitt förhållande till lokala och decentraliserade medlemsaktiviteter i digitala forum och verktyg och uppmuntrar dessa
Avslag

Utlåtande över motion FaS.2.157
Motionären lyfter en viktig fråga i hur vi på bästa sätt kan stödja det lokala fackliga arbetet,
speciellt på större eller spridda arbetsplatser, genom digitala verktyg. Förbundsstyrelsen håller
med om mycket av resonemangen och har arbetat med frågorna under kongressperioden då förra
kongressen fattade beslut om att klubbarna skulle få tillgång till bättre verktyg via Mina Sidor. Det
projektet är i full gång, även om det är ett långsiktigt projekt som kommer utvecklas mer över tid.
Inom ramen för arbetet med Mina Sidor undersöks också hur vi på bästa sätt kan ge klubbarna
bra förutsättningar för sitt arbete. Tanken är att den typen av problem som beskrivs av motionären
med kommunikationen inom klubbarna, rekrytering, utbildning och så vidare ska kunna lösas genom omarbetningen av Mina Sidor.
Vi tror därför att det är bättre att dessa problem löses via Mina Sidor än att kongressen fattar
beslut om separat plattform.
Motion FaS.2.158
Avdelning 2 Trollhättan
Marie-Louise Ekberg
Ta fram en Handelsapp
En Handelsapp hade varit ett bra hjälpmedel.
Det skulle förenkla betydligt när vi är ute och värvar nya medlemmar.
Som det är nu, så finns det inte täckning ute i våra butiker när vi försöker att skriva in nya medlemmar. Det blir som en bunker, så man kommer inte åt nätet. Vi har försökt ett flertal gånger med
både surfplatta och dator. Men det går inte.
En Handelsapp hade förenklat detta betydligt. Då behöver man inte ut och söka på hemsidan utan
bara klickar in på appen och sen ny medlem.
Jag föreslår kongressen besluta
att Förbundet tar fram en Handelsapp eller annan smidig digital lösning som underlättar medlemsrekrytering
Besvarad
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Utlåtande över motion FaS.2.158
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att bättre digitala verktyg kan användas för att
underlätta medlemsrekryteringen. Just nu så arbetar förbundet med ett långtgående projekt för
att förbättra och utveckla Mina Sidor. Utgångspunkten för omarbetningen är att funktionalitet ska
styra, alltså att vi fokuserar på vilka problem som ska lösas och hur de löses enklast snarare än att
vi bestämmer form för det digitala verktyget i förväg. Det innebär att en app kan blir relevant för
att underlätta medlemsrekrytering, men det skulle kunna bli en annan smidig digital lösning. Därför anser förbundsstyrelsen motionen besvarad.
Motion FaS.2.159
Avdelning 16 Linköping
Fredrik Nyberg
Fokusområde för att vända den negativa medlemsutvecklingen
Grunden för att kunna bedriva en facklig verksamhet är att det finns fackliga medlemmar som
kan driva arbetstagarnas frågor. Den långsiktiga trenden för organisationsgraden är negativ för
Handels vilket det bl.a. skrivs om i rapporten “Den svenska modellen i fara?”. När man vidare
förkovrar sig i varför och vilka det är svårast att organisera så är det tre grupper av arbetstagare
som sticker ut: unga, personer med tillfälliga anställningar och med utländsk bakgrund (t.ex. ”Unga
sviker arbetarrörelsen”). Vilka är det då som många av jobben inom Handels går till idag? Jo det är
just dessa tre grupper, så man skulle kunna säga tillspetsat att det är Handels återväxt som är mer
eller mindre hotad idag. Handelsanställdas förbund vara eller icke vara. Varför är det då så här för
speciellt dessa grupper? I rapporten ”Den svenska modellen i fara?” så kan man läsa det här som en
enskild generell anledning till det långsiktiga medlemstappet:
• Forskningen visar att fler löntagare i dag väger kostnaden för medlemskapet mot nyttan av att
vara medlem. De försämrade villkoren och höjda avgifterna till a-kassan gjorde att många fick anledning att fundera över sitt medlemskap i fack och a-kassa – även efter att kostnaden för medlemskap i a-kassan delvis återställts.
När man belyser ovanstående forskning med faktumet att t.ex. “Var tredje butiksanställd tjänar under fattigdomsgränsen”, så är det inte konstigt att man vänder på varje krona.
Den 1 juli 2018 infördes skatteavdraget för fackföreningsavgiften. Det innebar att den som betalade in minst 400 kronor i avgift under ett år fick en automatisk skattereduktion i deklarationen på
25 procent av avgifterna. Vid årsskiftet 2019/2020 togs den här möjligheten bort.
Jag föreslår kongressen besluta
att man från Handels sida arbetar för att påverka politiskt så att fackavgiften blir avdragsgill igen
Bifall
Motion FaS.2.160
Avdelning 26 Gävle
Åse De La Cruz
Avdragsgill fackavgift
En av de saker som ”Alliansregeringen” genomförde under mandatperioden 2006-2010 var att avskaffa avdragsrätten för fackavgiften. Även om de inte uttryckligen sa det, så var syftet säkert att
försvåra för facken att värva medlemmar. Samtidigt behöll man avdragsrätten för arbetsgivarna.
Och med detta säger man i princip att arbetsgivarna är viktigare än arbetstagarna.
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Alla de så kallade Januaripartierna, dvs de som var med på 72-punktsprogrammet, har sagt att man
vill ha en arbetsmarknad med balans mellan parterna. Då är det dags att återinföra avdragsrätten
för fackavgiften.
Handels borde, som förbund, gå före i detta påverkansarbete som behövs för att få till en förändring. Som ett förbund med medlemmar som har relativt lågt löneläge, många deltider och korta
kontrakt (om ens något kontrakt alls...) är det extra viktigt att kunna använda avdragsrätten i värvningsarbetet.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels intensifierar sitt påverkansarbete för att skapa en politisk majoritet för återinförandet
av avdragsrätten för fackavgiften
Bifall

Utlåtande över motion FaS.2.159 och FaS.2.160
Förbundsstyrelsen håller med motionären till fullo.Detta är ett arbete som görs idag genom det
opinions- och påverkansarbete som förbundet bedriver gentemot politiken, men förbundsstyrelsen
instämmer med att arbetet med frågan bör fortsätta och intensifieras.
Motion FaS.2.161
Avdelning 2 Trollhättan
Siv Forsberg
Facklig information
Migrationsverket, arbetsförmedlingen mfl myndigheter är bland de första kontakterna de utrikesfödda som kommer till Sverige möter, antingen som arbetskraftsinvandrare eller som flyktingar.
På dessa myndigheter ska det även finnas information om att fackföreningar finns och varför.
När de utrikesfödda sedan kommer ut på arbetsplatserna underlättar det för våra medlemmar
samt uppsökare att värva dem som medlemmar.
Det är viktigt att öka kunskapen om facket och medlemskap för alla.
Jag föreslår kongressen besluta
att tillsammans med LO ta fram fackligt informationsmaterial på flera språk
Besvarad
att fackligt informationsmaterial finns på de utrikesföddas hemspråk
Avslag
att tillsammans med LO verka för att de olika myndigheterna informerar om var informationsmaterialet finns
Bifall

Utlåtande över motion FaS.2.161

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det behöver finnas facklig information tillgängligt
på olika språk. Det är en fråga om förbundets tillgänglighet men också en bredare fråga om att
sprida information om vad facket är och facklig verksamhet till alla på arbetsmarknaden.
Av den anledningen pågår också ett arbete tillsammans med LO för att ta fram material och kurser
på olika språk. Det är viktigt och det kommer vi att fortsätta arbeta med. Vi undersöker också vilka
språk som är vanligt förekommande i våra branscher för att kunna se behovet av material på specifika språk, vi tror dock att det är ett för stort antagande för Handels att kunna garantera att
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fackligt informationsmaterial finns tillgängligt på alla utrikesföddas hemspråk. Vi är ett fackförbund av många och har begränsade resurser, vi behöver öka tillgängligheten men har en begränsad
möjlighet att ta fram material på olika språk. Vi tror därför att vi behöver utgå från vilka språk
som är vanligt förekommande och börja där, dessutom tror vi att mycket av det här arbetet behöver
göras på LO-nivå.
Att tillsammans med LO verka för att myndigheter informerar om vart material om facket och
facklig verksamhet på olika språk finns tillgängligt är en god idé.
Motion FaS.2.162
Avdelning 2 Trollhättan
Siv Forsberg
Facklig intro
Handels ska inte bara anpassa sig till nya branscher, utan även utrikesfödda som har kommit
för att stanna i Sverige måste få bli delaktiga i den svenska fackföreningsrörelsen som vi är så
stolta över.
Där har vi i Handels ett ansvar att ge dem facklig introduktion på deras hemspråk både i skrift
och via telefon.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels tar fram fackligt introduktionsmaterial på utrikesföddas hemspråk
Avslag
att facklig introduktion på utrikesföddas hemspråk finns att tillgå på Handels hemsida
Avslag
att facklig introduktion kan fås via telefonnummer som går till respektive språk

Utlåtande över motion FaS.2.162

Avslag

Motionären har helt rätt i att Handels behöver anpassa sin verksamhet för att vara så tillgänglig
som möjligt för alla medlemmar, inklusive de som inte kan svenska. Samtidigt behöver vi beakta
vad som är rimligt att uppnå som ett förbund utifrån de förutsättningarna som finns, både gällande
budget och personal med kompetens för att genomföra utbildningar och hjälp via telefon på olika
språk.
Ett arbete av den omfattningen som föreslås är mer lämpat att tas på LO-nivå än för ett enskilt förbund. Så även om detta hade varit önskvärt föreslår förbundsstyrelsen att motionen avslås.
Motion FaS.2.163
Avdelning 18 Västerås
Anne-Christine Björkman, Camilla Ringvall, Linda Körling, Henrik Tallbacka, Niklas Norling,
Tarik Filiz
Textändring
En stor del av handels medlemmar är unga. Samtidigt som unga är en målgrupp som sällan är
medlemmar i facket. Förbundets skolinformatörer är duktiga på att hålla informationer för att
stärka unga och ge dem mycket kött på benen till framtid med jobb och vad det innefattar. För-
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bundets ungdomsverksamhet är också viktig för att få fler att engagera sig på sina arbetsplatser.
Förbundets ungdomsverksamhet spelar en stor roll i att tillvara medlemmarnas intressen inte bara
de ungas engagemang.
Jag föreslår kongressen besluta
att meningen på sida 5 ”Förbundets ungdomsverksamhet spelar en stor roll i att ta tillvara ungas
engagemang, sprida facklig medvetenhet och värva fler medlemmar.” skrivs om till ”Förbundets
ungdomsverksamhet spelar en stor roll i att ta tillvara medlemmarnas intresse, få fler att engagera
sig, sprida facklig medvetenhet och värva fler medlemmar.”
Bifall

Utlåtande över motion FaS.2.163
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären. Ungdomsverksamheten är självklart viktig för att
tillvarata alla medlemmars intressen och det är rimligt att programmet för facklig styrka tydliggör
detta.
Motion FaS.2.164
Avdelning 18 Västerås
Carola Hegonius, Jonathan Forsgren, Gunilla Tallbacka, Daniel Högbacka
Textändring 1:a stycket
”Därför är ett av de viktigaste uppdragen för fackliga företrädare att värva medlemmar och få
befintliga att stanna kvar.”
Jag föreslår kongressen besluta
att ändra till:
”Därför är ett av de viktigaste uppdragen för fackliga företrädare att värva nya medlemmar och se
till att deras rättigheter tillgodoses och få befintliga medlemmar att stanna kvar”

Utlåtande över motion FaS.2.164

Avslag

För att handlingsprogrammet ska vara så användbart som möjligt tror vi att det är viktigt att tydligt peka ut vad som behöver göras och vart fokus framöver ska ligga. För att ha en stark organisation som har möjligheten att bevara medlemmarnas intressen behövs det att vi är många medlemmar på arbetsplatserna. Att få upp och upprätthålla en hög organisationsgrad är en grundförutsättning för allt annat fackligt arbete. Självklart är det viktigt att fackliga företrädare tillgodoser medlemmarnas intresse, precis som det är viktigt för alla medlemmar att tillgodose sina intressen genom
ett fackligt engagemang. Men vi tror ändå att extra fokus behöver ligga på att få upp och upprätthålla organisationsgraden. Vi tror att det finns en poäng i att vara något snäva i hur vi väljer att uttrycka oss i programmet av den anledningen.
Motion FaS.2.165
Avdelning 17 Karlstad
Avdelning 17
Centralt värvarlag
I våra avdelningar har vi medlemsvärvarlag, MUR-grupper, som med större kompetens organiserar
och har som huvuduppgift att värva medlemmar. Inom våra branscher vet vi att vi har en stor omsättning av medarbetare och då också medlemmar. Detta leder många gånger till att avdelningarnas
arbetsgrupper pendlar mycket i antalet ledamöter och i kompetens. Vi ser därför ett stort värde i att
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förbundet inrättar ett centralt medlemsvärvarlag med erkänt duktiga medlemsvärvare som vid behov kan stötta, utbilda och praktiskt hjälpa avdelningarna.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels inrättar ett centralt medlemsvärvarlag

Avslag

att det centrala medlemsvärvarlaget består av erkänt duktiga medlemsvärvare nominerade av
avdelningarna
Avslag
att uppdragets mandattid är på två år och att halva gruppen väljs växelvis
Avslag
Handels centralt står för finansieringen av det centrala medlemsvärvarlaget
Avslag

Utlåtande över motion FaS.2.165
Medlemsvärvning är en av våra viktigaste uppgifter. Facklig styrka bygger på att vi är många medlemmar på arbetsplatserna som tillsammans ställer krav. Vi tror dock att ett centralt värvarlag är
fel väg att gå.
Vi tror att värvningsarbetet fungerar som bäst när det är så nära medlemmen som möjligt. Kollegor som värvar kollegor, avdelningar som har koll på sina områden som värvar där och så vidare.
Det förbundet är unikt kapabla att göra från centralt håll är samordning och stöttning av avdelningarna, snarare än att överta värvningen behöver förbundskontoret stötta och underlätta den.
Där kan vi bli bättre och en stor del av handlingsprogrammet för facklig styrka handlar om just
värvning och vikten av värvning. Dessa frågor kommer vara av största vikt för förbundet under
kommande kongressperiod.
Vi tror också att det kan uppstå arbetsmiljöproblem för ett centralt värvarlag som behöver resa
över landet ständigt, det är en risk som är värd att beakta.
Allt som allt tror vi att detta vore fel väg att gå och yrkar därför på avslag för motionen i sin
helhet.
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3. Så gör vi organisationen starkare
Motion FaS.3.166
Avdelning 16 Linköping
Sara Stolt
Vem är facket
Jag upplever att många av vår medlemma samt tänkbara medlemmar inte vet att man kan påverka och hur man gör för att påverka.
Dessa kommer inte att söka sig till Handels av nyfikenhet utan behöver nås där de befinner sig.
En stor del av de som jobbar i handelsbranschen är under 30 år, det är viktigt att belysa att man
kan påverka vad Handels ska arbeta med även om man är ung och ny i arbetslivet.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för en större och tydligare spridning av unga förtroendevaldas uppdrag,
samt möjligheten att påverka, på sociala medier
Besvarad
att Handels inom LO ska verka för en större och tydligare spridning av unga förtroendevaldas
uppdrag, samt möjligheten att påverka, på sociala medier
Besvarad
Utlåtande över motion FaS.3.166
Motionären har rätt i att en stor del av våra medlemmar och tänkbara medlemmar är unga och för
att nå den gruppen där de befinner det måste både Handels och LO arbeta med vår närvaro på sociala medier, både från förbundets håll men också genom att ge förtroendevalda (unga som äldre)
möjligheten att påverka på sociala medier.
Detta är någonting som förbundet arbetar med idag. Både att nå medlemmar via sociala medier och
ständigt upplysa om vad facket är, vad vi gör och hur man kan påverka via facket.
Under kongressperioden har vi utvecklat våra strategier på sociala medier, vi har också riktat in oss
på medlemsrekrytering via sociala medier just för att nå våra medlemsgrupper där de finns. Vi har
dessutom skickat in en motion till LO-kongressen som bland annat handlar om digitala värvningsstrategier. Därför anser förbundsstyrelsen motionen besvarad.
Motion FaS.3.167
Avdelning 1 Malmö
Ellinor Johansson
Skapa fler centrala mötesplatser för ungdomsaktiva
Ungdomsverksamheten i landets avdelningar är en av Handels grundstenar. Antalet ungdomsaktiva
i avdelningarna varierar ständigt mellan toppar och dalar. Detta gör stundtals kampen om att hitta
nya ungdomsaktiva och få deras röster hörda svår.
För att skapa en stark ungverksamhet i hela landet behöver vi samlas, skapa kontaktnät och utbyta
erfarenheter. Att skapa dessa mötesplatser håller också ungverksamheten nytänkande och nyskapande, då vi kan spinna vidare på varandras idéer och utforma de utifrån förutsättningarna i våra
egna avdelningar.
Detta gör även att vi på ett annat sätt kan ge nya ungdomsaktiva en helt annan förutsättning att
sätta sig in i ungdomsverksamheten och dess betydelse för framtiden, inte bara för förbundet utan
även för samhället.
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Jag föreslår kongressen besluta
att skapa fler centrala mötesplatser för ungdomsaktiva för att stärka ungdomsverksamheten och
säkra dess framtida tillväxt
Bifall

Utlåtande över motion FaS.3.167
Som motionären påpekar är ungdomsverksamheten en av Handels grundstenar. Den spelar en
central roll i att tillvarata medlemmarnas engagemang, värva medlemmar och sprida facklig medvetenhet. För att stärka ungdomsverksamheten är det därför fullt rimligt att vi skapar fler mötesplatser där ungdomsaktiva kan samlas och utbyta erfarenheter.
Motion FaS.3.168
Avdelning 1 Malmö
Avdelningsstyrelsen
Hjälp till arbetslösa och medlemmar som söker nytt jobb
Inom Handels medlemskår finns det ett antal individer som är arbetslösa samt medlemmar som
söker nytt jobb. Att idag söka arbete är inte lätt. Det är många sökande till jobben vilket gör att
kraven på CV och personligt brev är höga och många av våra medlemmar känner sig osäkra. Här
borde Handels kunna hjälpa sina medlemmar med enkla tjänster såsom en interaktiv utbildning i
att skriva CV och personligt brev (tillgänglig på Mina sidor) samt att tillhandahålla tjänsten på
förbundskontoret för att kunna granska och komma med input på dessa.
Jag föreslår kongressen besluta
att införa en interaktiv tjänst på Mina sidor för att underlätta att skriva CV och personligt brev
Avslag
att tillhandahålla en tjänst på förbundskontoret för att granska och ge input på CV och personligt brev
Avslag

Utlåtande över motion FaS.3.168

Förbundsstyrelsen anser att det är bättre att använda sig av de instanser som är experter på dessa
områden och har man blivit av med sitt jobb och är berättigad av TSL kan man även få den hjälpen
den vägen. Därför föreslår vi avslag på motionen.
Motion FaS.3.169
Avdelning 1 Malmö
Avdelningsstyrelsen
Förtroendevaldas psykiska hälsa
Det kan vara väldigt påfrestande att vara fackligt aktiv, att påpeka fel och brister hos sin arbetsgivare och på olika sätt kräva att arbetsgivaren gör rätt för sig utifrån de lagar och avtal som gäller.
Detta kan i sin tur leda till att förtroendevalda väljer att lämna sina fackliga uppdrag. Idag registreras det inte vad anledningen är till att en förtroendevald lämnar sitt fackliga uppdrag.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels som förbund ska undersöka förtroendevaldas psykiska mående för att se hur förbundet
kan stötta medlemmarna i sina fackliga uppdrag bättre än det som görs idag
Bifall
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att Handels ska undersöka varför förtroendevalda lämnar sina fackliga uppdrag

Utlåtande över motion FaS.3.169

Bifall

Motionären tar upp en viktig fråga. Att vara förtroendevald kan vara ett tufft uppdrag och påfrestande för de som har det. De förtroendevalda behöver all stöttning de kan få från förbundet. Att
undersöka de förtroendevaldas psykiska mående är ett naturligt steg för att kunna ge bättre uppbackning från förbundets sida.
Motion FaS.3.170
Avdelning 2 Trollhättan
Carina Pettersson
Digitala sammankomster
Våren 2020 drabbades inte bara vi i Handels, utan hela vårt samhället, av följderna kring Covid-19.
Den mesta av vår planerade verksamhet ställdes in, mycket p.g.a. risk för smittspridning om vi hade
träffats fysiskt. Inom Handels var vi tvungna att ställa om vår planerade verksamhet från klassiska
fysiska sammankomster till digitala möten, konferenser och skolinformationer.
Detta var en omställning som i början medförde en rädsla och oro för många, men som visade sig
fungera väldigt bra. Vi lyckades med hjälp av detta att nå ut till medlemmar som vi tidigare inte
lyckats knyta till oss.
Många av våra avdelningar har stora geografier där medlemmarna har lång resväg för möten. Att
träffas digitalt kan möjliggöra för fler att vara med. Det sparar både tid och pengar, men även på
vår miljö.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels även fortsättningsvis ska verka för att erbjuda digitala sammankomster på såväl central
som lokal nivå
Bifall
Motion FaS.3.171
Avdelning 3 Halmstad
Sara Kärrbrand
Erbjud digital närvaro på avdelningens årsmöte och höstmöte
Att vi drabbades av en pandemi har ingen undgått. Det tvingade oss till en rad förändringar i vardagen och i arbetet. En del är till det positiva och som kan vara värda att behålla och kunskap
att underhålla. För Handels innebar det bl.a. att snabbt börja använda vårt digitala mötessystem
som tidigare har varit sparsamt använt. Förutom fördelen att fler kan delta trots längre geografiska
avstånd så minskar kostnaderna bl.a. för uteblivna resor.
Jag föreslår kongressen besluta
att erbjuda mötesdeltagare digital närvaro vid avdelningarnas årsmöte och höstmöte
Bifall
att erbjuda lättare utbildning i hur det digitala mötessystemet fungerar för mötets ombud
Bifall
att erbjuda medlemmar att medverka digitalt på avdelningens årsmöte och höstmöte
Bifall
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Utlåtande över motion FaS.3.170 och FaS.3.171
Som motionärerna påpekar har pandemin fört med sig en stor förändring i hur vi arbetar med digitala verktyg. Även om det finns ett värde i att kunna ses fysiskt och ha möten har också de digitala
verktygen en rad fördelar som vi bör utnyttja framöver. Möjligheten till digital närvaro kan underlätta för många att delta på fackliga aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på. Det
kan också göra det enklare att få till sammankomster då det kräver mindre planering gällande resande, boende, mat och så vidare.
När pandemin är över bör Handels fortsätta att utveckla sina digitala verktyg som ett komplement
till vår ordinarie verksamhet i syfte att öka tillgängligheten och underlätta för mötesdeltagande och
sammankomster av olika slag. Att erbjuda digital närvaro på årsmöten, att ge en lättare utbildning i
hur de digitala systemen fungerar och att erbjuda fler digitala sammankomster inom förbundet
skulle innebära ett steg i rätt riktning.
Motion FaS.3.172
Avdelning 33 Luleå
Anton Hero
Digital plattform för förtroendevalda
Vi har inom det senaste året sett att utvecklingen av den digitala mötesvärlden tagit ett gigantiskt
kliv. Många som aldrig ens har videochattat tidigare via datorn har nu suttit med i årsmöten, fackliga möten och dylikt via exempelvis teams, zoom etc.
Jag själv har varit med i videomöten tidigare men aldrig i denna utsträckning som nu.
Även om vi nu har tvingats till dessa möten då fysiska möten i många fall varit svåra pga corona,
tror jag detta är en viktig väg att gå för att stärka hela Handels som organisation.
Utbytena man fått under dessa möten som varit mycket enklare att delta i har samtidigt varit
enormt stora. Samt möjliggjort att man faktiskt kunnat delta på dem.
Jag själv har två barn varannan vecka och i min avdelning ligger platsen där Handels möten brukar
vara i grannkommunen som är 5 mil bort. Med de digitala mötena man under året har genomfört
har det nu möjliggjorts för mig och många fler att delta i högre utsträckning än hur det annars vore
möjligt. Med tanke både på barn och avstånd och detta är bara en av vinningarna.
Jag föreslår kongressen besluta
Att vi under den kommande kongressperioden inom varje avdelning skapar en digital plattform/
mötesforum för alla förtroendevalda. Mötena arrangeras av avdelningen
Avslag
Att vi inom detta digitala mötesforum har möten förslagsvis en gång i månaden för de förtroendevalda som känner sig manade att delta och intresserade att utveckla sig själv och sin arbetsplats för
Handels räkning
Avslag

Utlåtande över motion FaS.3.172

Motionären tar upp en rad viktiga poänger och förbundsstyrelsen delar motionens andemening.
Vi har tagit enorma kliv gällande vårt användande av digitala verktyg under pandemin. Det har inte
alltid varit enkelt men det har, som motionären framför, ökat tillgängligheten markant. Det ska
vara så enkelt som möjligt att vara fackligt aktiv. Det är många som har svårt att delta i den utsträckning de hade velat på grund av familjelivet, resor, krock i kalendern och så vidare. De digitala
verktygen kan underlätta i en sån situation.
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Att fortsätta arbetet med digitalisering och ge mer möjligheter för människor att delta i våra aktiviteter digitalt är centralt för att stärka Handels som organisation. Där är Förbundsstyrelsen helt enig
med motionären.
Vi tror dock att det är bäst om den här typen av initiativ kommer från avdelningarna själva. Varje
enskild avdelning kan bättre avgöra hur mötesformer och digitala forum bör utvecklas och utformas på sin avdelning. På så sätt blir också den digitala utvecklingen i förbundet så medlemsnära
som möjligt då de besluten fattas på avdelningsnivå.
Motion FaS.3.173
Avdelning 20 Stockholm
Jordin Williams
Klubbwebb
Handels har gjort ett fantastiskt arbete med att värva in nya medlemmar och öka sitt medlemsantal
under de senaste åren. Men väl organiserade och proffsigt drivna fackklubbar saknas på många arbetsplatser inom Handels avtalsområde i dagens läge. Fungerande klubbverksamheter är en nyckel
till Handels styrka ute på arbetsplatserna.
I och med att Handels är en medlemsdriven organisation med begränsade resurser måste vi jobba
smart och effektivt för att skapa våra framgångar. Ett steg mot en mer professionell och välorganiserad klubbverksamhet kan vi lära oss från andra fackföreningar, däribland Unionen. På deras
hemsida finns en mycket pedagogisk och detaljerad guide för förtroendevalda som ska starta en ny
klubb och för redan aktiva klubbar som behöver tips och råd om hur de kan utveckla sin klubbverksamhet för att skapa förutsättningar för ett bra samarbete i klubbstyrelsen, såväl med medlemmarna som med arbetsgivaren.
Unionen har också skapat en klubbwebb där klubbarna kan skapa en egen webbplats så deras medlemmar lätt kan hitta kontaktuppgifter till styrelsen, nyheter, diskussionsforum, klubbens kalender
för evenemang och aktiveter samt information av olika slag som är relevant för arbetsplatsen.
Klubbwebben erbjuder också en digital arbetsyta för klubbstyrelsen där man kan ha fackliga dokument såsom blanketter, broschyrer, etc. Kortfattat är klubbwebben en fantastisk tjänst för förtroendevalda som ska starta en ny klubb eller driva en redan befintlig fackklubb och ge dem de digitala
verktyg de behöver för att utveckla sin klubbverksamhet och stärka de fackliga kunskaperna bland
sina medlemmar.
Brist på kunskap och information är en stor anledning att många arbetstagare inte blir medlemmar
i någon fackförening. För att var en professionell och modern fackförening som vill locka nya medlemmar, framförallt unga, behöver Handels förbättra sin användning av webben och handels.se och
skapa en klubbwebb. Inte minst borde klubbarna ha möjlighet att skapa en egen webbplats – en
klubbwebb som är gratis, med färdiga mallar, support, inga installationer och framför allt helt utan
koppling till arbetsgivaren.
En sådan klubbwebb borde t ex innehålla en startsida med nyhetsflöde, en nyhetssida med lista
över alla nyheter, en egen yta för klubbstyrelsen med dokumentbibliotek och kalender, ev diskussionsforum, ett publikt dokumentbibliotek, ett dokumentbibliotek för medlemmar, en kalendern för
klubbens evenemang och aktiveter, en styrelsepresentation, en informationsyta där nya sidor enkelt
kan läggas upp som undersidor, möjlighet att lägga information bakom inloggning för medlemmar
och styrelsemedlemmar.
Det är dags att föra Handels och framför allt handels.se in i 2000-talet!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund inför en klubbwebbfunktion
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att klubbwebbfunktionen är kopplad till Handels hemsida

Avslag

att klubbarna i klubbwebbfunktionen kan skapa en egen webbplats för sina medlemmar samt en
digital arbetsyta för sina klubbstyrelsemedlemmar
Avslag

Utlåtande över motion FaS.3.173

Motionären har helt rätt i att fungerande klubbverksamheter är en nyckel till styrka på arbetsplatserna. Här kan, och bör, tekniska lösningar finnas till för att underlätta för klubbarnas verksamhet.
Förra kongressen togs beslut om att förbättra och utveckla Mina Sidor. Det är ett långsiktigt
projekt som pågår för fullt. Som en del av det projektet undersöks också hur vi på bästa sätt kan
möjliggöra för klubbar att bedriva verksamhet så smidigt och enkelt som möjligt. Det handlar om
att underlätta internkommunikationen, ge verktyg för enkel medlemsvärvning och sammankoppla
detta till Mina Sidor. Under projektets gång har det gjorts ett extensivt arbete med att undersöka
behoven hos medlemmar, klubbar och förtroendevalda för att förstå vilken funktionalitet som
behövs för att göra verksamheten bättre.
Vi tror att den lösningen är bättre än att starta ett separat klubbwebbs-projekt. Vi har dessutom begränsade resurser och bör använda dessa så effektivt som möjligt, varför vi inte tror att ett projekt
med likartade mål som Mina Sidor är önskvärt.
Motion FaS.3.174
Avdelning 18 Västerås
Anne-Christine Björkman
Enskild motion
Stärk oss förtroendevalda med ett digitalt fackligt forum
Många av oss har olika steg av kompetenser om de olika fackliga områdena beroende på hur länge
man varit med som förtroendevald. Vi är alla osäkra på vissa saker och behöver ibland få snabbt
svar på var man kan få fram information om en viss lag eller hur vi ska gå till väga i en fråga. Vi
behöver stöd och push av andra förtroendevalda som kanske redan gått igenom det vi behandlar
just då på arbetsplatsen.
Självklart har vi Handels Direkt, verksamhetsassistenter och vi har våra ombudsmän på våra avdelningar att fråga men vi skulle spara deras arbetstid till mycket viktigare arbetsuppgifter.
Jag föreslår kongressen besluta
att ett digitalt fackligt forum ska finnas för oss förtroendevalda runt om i vårt avlånga land
Avslag

Utlåtande över motion FaS.3.174
Förbundsstyrelsen delar motionärens mening om att det vore bra att göra det enklare för förtroendevalda att stödja varandra, dela erfarenheter och framförallt underlätta för förtroendevalda att få
tillförlitlig information. Detta skulle, som motionären säger, underlätta arbetet både för förtroendevalda och för våra anställda.
Om förbundet själva går in och skapar ett forum krävs dock att ansvariga ser till att informationen
som finns tillgänglig är uppdaterad och tillförlitlig. Något som skulle kräva att förbundet lägger betydande arbetstid och resurser på projektet. Samtidigt har förbundet redan idag utarbetade system
för hur vi får ut information till förtroendevalda.
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Om vi förstår motionärens syfte rätt med det förslagna forumet så tror vi att förutsättningarna för
att skapa ett sånt forum redan finns idag och är bättre lämpat som ett initiativ från förtroendevalda
än någonting som förbundet själva håller i.
Motion FaS.3.175
Avdelning 13 Borlänge
Marit Hultkvist
Fler kvinnliga förtroendevalda på våra lager
En majoritet av förbundets förtroendevalda inom avtalsområdet lager och e-handel är män. Tittar
man på ”tyngre” poster som klubbordföranden och representanter i bolagsstyrelser så är det lika
skev fördelning där.
Handels, ett feministiskt kampförbund som bejakar mångfald, måste göra något åt detta. Det duger
inte 2020 att män ska dominera förtroendemannakåren, det är något som vi borde ha lagt bakom
oss samtidigt som de särskilda kvinnolönerna avskaffades på 1960-talet.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund genomför en riktad utbildningssatsning för att stärka våra kvinnliga
medlemmar inom avtalsområdet lager och e-handel, med målet att fler kvinnor ska ta på sig förtroendeuppdrag
Bifall
att Handelsanställdas förbund satsar på utbildningar riktade mot kvinnligt förtroendevalda inom
lager och e-handel. Målet ska vara att fler kvinnor stannar på sina uppdrag och att fler kvinnor får
ta på sig de ”tyngre” uppdragen inom klubbarna på de här arbetsplatserna
Bifall

Utlåtande över motion FaS.3.175
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären. Handels är ett feministiskt förbund och behöver
göra mer för att få en jämställd representation när det gäller förtroendeuppdrag inom lager och
e-handel. En riktad utbildningssatsning för att stärka kvinnliga medlemmar och uppmuntra till
tyngre uppdrag är en väg att gå.
Motion FaS.3.176
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Jämlikhetsombud för en mer jämlik arbetsplats
I nutid har klyftorna mellan manligt och kvinnligt aldrig varit så stora som nu, och vårt förbund är
inget undantag.
Klyftorna mellan kvinnor och mäns anställningsgrader ökar, vilket resulterar i att de ekonomiska
klyftorna ökar. Det är inte bara de kvinnliga och manliga klyftorna som ökar, utan även klyftorna
på om du är utlandsfödd kan avgöra om du har rätt till samma ingångslön som en svenskfödd arbetare.
Alla förtroendevalda i de lokala klubbarna har ett ansvar för att tänka på jämlikheten i våra uppdrag. Med ett jämlikhetsombud i våra lokala klubbar kan vi kräva redan i förhandlingsrummet att
jämställdheten och jämlikheten skall vara en konsekvent del utav företagets arbetsprocess tillsammans med fack och skydd.

119 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021

Att det är lika lön för lika arbete. Värdiga anställningsgrader du kan leva på oavsett om du är
mamma eller pappa. Lika stor chans att utvecklas inom företaget oavsett om du är kvinna eller
man, oavsett om du har en funktionsvariation, eller om du inte är född i Sverige eller ej.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas Förbund skall göra jämlikhetsombud till ett nytt möjligt ombud inom förbundet för de lokala klubbarna
Besvarad
att Handelsanställdas Förbund verkar för att öka jämlikheten i vårt förbund
Bifall
att Handelsanställdas Förbund under denna kongressperiod skall ta fram en uppdragsbeskrivning
för jämlikhetsombud och hur hen kan arbeta i de lokala klubbarna

Utlåtande över motion FaS.3.176

Bifall

Förbundsstyrelsen håller med om motionärens problembeskrivning. Ojämlikheten och ojämställdheten måste motverkas, vare sig det beror på lön, anställningsvillkor, diskriminering eller någonting
annat.
Jämlikhetsombud likt det som beskrivs i motionen skulle mycket väl kunna vara ett bra sätt att ta
sig an de problemen. Det är någonting som testats på Dagab i Göteborg och har, vad vi förstår, fungerat bra.
Att tillsätta en person som jämlikhetsombud är dock redan möjligt idag, det har som sagt gjorts.
Varför vi anser Att-sats ett vara besvarad. Men Handels som organisation kan bistå med framtagandet av en uppdragsbeskrivning för jämlikhetsombud.
Motion FaS.3.177
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Kvinnliga nätverk
Flera LO-förbund har skapat kvinnliga nätverk för att stärka kvinnor. Detta i högre utsträckning i
de mansdominerade förbunden, än de kvinnodominerade. Det betyder inte att vi som kvinnodominerat förbund inte behöver kvinnliga nätverk. Det finns tvärtom en efterfrågan, både från lager –
som ju är mansdominerat – men även från butik och tjänstemän. Strukturerna i samhället är inte
annorlunda bara för att man jobbar på en kvinnodominerad arbetsplats, det har inte minst #metoo
brutalt uppmärksammat alla på. För att citera Gudrun Schymans, nästan alltid felciterade, tal från
2002: ”Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det
är samma norm, samma struktur, samma mönster, som upprepas så väl i talibanernas Afghanistan
som här i Sverige.”
För att stötta och peppa kvinnor inom Handels bör olika kvinnliga nätverk bildas. Inget hindrar att
kvinnor själva tar initiativ till ett nätverk, på arbetsplatsen eller inom en bransch, eller branschöverskridande heller för den delen. Bildar man ett sådant bör man också kunna äska medel från sin avdelning vid behov. Förbundet bör i sin tur stötta avdelningarna ekonomiskt eller på annat sätt vara
behjälpliga.
Avdelningar bör också prioritera att bilda kvinnliga nätverk, utifrån de behov som finns. Även
Handelsanställdas förbund bör ha någon form av mer uppstyrt nätverk. När vi i Avdelning 20 under hösten 2019 och vintern 2020 anordnade ett nätverksprojekt för kvinnor i butik träffade vi under vårt första kurstillfälle på Runö några hundra kvinnor från Elektrikerförbundet – ELQvinnorna
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– som hade en flerdagars träff som infaller årligen. En gång om året anordnas en träff dit vilken
kvinna som helst kan söka, men först till kvarn gäller. Man kan ansöka varje år men uppmanas
samtidigt att tänka systerligt och inte åka varje år. På träffen har de peppande föreläsningar och dylikt. En av deras ombudsmän blev nyfiken på vårt nätverk och vill samarbeta. Att skapa ett tvärfackligt forum för kvinnor är något Handels bör fundera över och prata med övriga LO-förbund
om. Kanske lagerkvinnor skall träffa bygg- och elkvinnor, medan våra övriga kvinnodominerade
branscher, med andra behov, kan samarbeta med Kommunal, HRF och Fastighets. Huvudsaken är
att kvinnorna stärks, kan se strukturerna i samhället och på arbetsplatsen samt påbörja resan att
motverka dessa. Mål och syfte är att vi får starkare kvinnor på arbetsplatserna, som blir tryggare i
sin roll som fackliga, som står upp för sina rättigheter, för lag och avtal, mot diskriminering och
ojämställdhet.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels tar fram en modell för en årlig nationell träff för ett kvinnligt nätverk
Bifall
att Handels verkar för ett samarbete med andra LO-förbunds kvinnliga nätverk
Bifall
att Handels stöttar de avdelningar som startar egna kvinnliga nätverk

Utlåtande över motion FaS.3.177

Bifall

Vi vet att varken våra branscher eller vår organisation står utanför de strukturer och normer som
existerar i samhället och behovet av olika verktyg som är till för att stötta och stärka kvinnor är
stort även för oss.
Precis som motionären påpekar finns idag flera kvinnliga nätverk i andra LO-förbund. Det är initiativ som i många fall har varit både uppskattade och lyckade. Att dra lärdom av och arbeta tillsammans med våra fackliga kamrater som har kvinnliga nätverk är därför en god idé, både för att
bli bättre själva och stötta våra kamrater i de andra förbunden.
Mot den bakgrunden instämmer vi helt och hållet med motionären vad gäller ett kvinnligt nätverk
inom Handels.
Motion FaS.3.178
Avdelning 20 Stockholm
Åsa Ljunglöf
Enskild motion
Tvärfackliga klubbar
Jag arbetar på en liten arbetsplats där vi som jobbar antingen är optiker eller optikerassistenter och
vi har två olika kollektivavtal. Vi arbetar mycket nära varandra och har många gemensamma frågor, men det är svårt för oss att bilda en lokal klubb för ingen sida har de tre medlemmar som behövs. Vi skulle behöva möjligheten att starta en tvärfacklig klubb!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels tar fram ett förslag om hur tvärfackliga lokala klubbar skulle kunna vara organiserade
och arbeta
Avslag
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att Handels undersöker intresset hos övriga LO-förbund om att starta ett samarbete med tvärfackliga klubbar
Avslag
att Handels, om ovanstående inte är möjligt, utreder hur ett tvärfackligt samarbete på små arbetsplatser kan se ut
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.3.178
Vi förstår problemen som motionären beskriver men tror dock att att tvärfackliga klubbar är ett
svårt sätt att komma åt problemen och riskerar att skapa nya. Det finns ofta olika förutsättningar
och behov för olika medlemsgrupper i olika förbund. Till exempel finns det handelsföretag som
också bedriver restaurangverksamhet, i dessa fall kan det finnas två fackklubbar som självklart har
gemensamma intressen men olika förutsättningar för verksamheten. Ett tätare samarbete mellan
klubbarna vore bra, men en gemensam klubb skulle kunna försvåra för verksamheten då målen och
förutsättningarna kan se olika ut. Det kan dessutom finnas fall där det uppstår en intressekonflikt,
även om detta förhoppningsvis är ovanligare.
Problemen som beskrivs bör fortfarande tas på allvar och vi tror att det är möjligt att hitta sätt för
bättre samverkan mellan fackklubbar om det behovet finns, samtidigt som vi anser att förutsättningarna för samverkan existerar.
Motion FaS.3.179
Avdelning 36 Uppsala
Helena Karlsson
Enskild motion
Värna och vårda våra förtroendevalda!
Vi lägger mycket tid på att värva medlemmar. Medlemsantalet är prioritet, vi behöver vara många.
Vi lägger en del, men inte lika mycket, tid på att försöka få förtroendevalda på våra arbetsplatser –
Handelsombud, fackombud, klubbar.
Däremot läggs inte mycket tid på att ta hand om, och se till att vi får behålla, de medlemmar som
tar på sig ett uppdrag som förtroendevald. Det är mest verbal ”hjälp till självhjälp” – och det är ofta
inte vad de förtroendevalda behöver. Det är till ringa hjälp för förtroendevalda som arbetar på en
arbetsplats där facket får finnas, men inte synas, höras eller kosta något. Det är till ringa hjälp för
den förtroendevalda som arbetar på en fackligt negativ arbetsplats, som ligger på minus hos chefen,
som kanske blir utfryst, trakasserad, mobbad - och kanske till och med sjuk utav det.
Tar vi inte hand om våra förtroendevalda, så sviker vi våra medlemmar. Och i slutänden sviker de
oss, lämnar facket, lämnar det som de trodde skulle göra saker och ting bättre. Som skulle se till att
lagar och avtal följs. Som skulle lyfta oss.
Vi måste bli bättre på att ta hand om våra förtroendevalda! Vi måste se till att få fart på det fackliga
arbetet på våra arbetsplatser, sätta ner foten, visa att vi är ett fackförbund att räkna med, som står
upp för medlemmarna – på fler sätt än med peppande samtal och eldiga artiklar i tidningar och på
sociala medier. Det räcker inte, det gör inte någon skillnad på arbetsplatsen.
Våra nystartade klubbar behöver stöd, minst hela första året! Varje avsteg från lagar och varje avtalsbrott ska förhandlas – och det med hjälp av ombudsman. Varje gång. Tät, regelbunden kontakt
mellan ombudsman och klubbstyrelse ska finnas. Detta tills styrelsen känner sig stabil, mer säker
och har hunnit gå flera utbildningar.
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Våra fackombud får inte heller lämnas ensamma! Att vara ett ensamt fackombud är en utsatt position, och inte heller här fungerar det med verbal ”hjälp till självhjälp”. Regelbunden kontakt med
avdelning och ombudsmän, fler utbildningar och täta träffar för fackombud vore önskvärt.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund ser över arbetssätt och rutiner för att säkerställa att avdelningarna
kan ge våra förtroendevalda den hjälp och det stöd de faktiskt behöver

Utlåtande över motion FaS.3.179

Besvarad

Våra förtroendevalda är en av grundpelarna i Handels och vi måste värna om dem och deras arbete. Våra anställda finns alltid till hjälp ute på våra lokalavdelningar för att stötta och hjälpa våra
förtroendevalda och det finns utarbetade rutiner för detta. Förbundsstyrelsen anser därmed motionen vara besvarad.
Motion FaS.3.180
Avdelning 9 Växjö
Aneth Amundson
Facklig styrka
Ett fackförbund bygger på två saker -Att värva medlemmar och teckna kollektivavtal. I Handels
handlingsprogram -Facklig styrka lyfts inte vikten av att medlemmarna arbetar på arbetsplatser
med kollektivavtal fram tillräckligt. Alla förbundets medlemmar bör arbeta på en arbetsplats med
kollektivavtal då avtalet är en av grunderna till fackligt medlemskap. Vi bör ha ett förtydligande i
texten att Handels medlemmar bör arbeta på arbetsplatser med kollektivavtal då detta garanterar
skydd, utvecklingsmöjligheter och minimivillkor.
Jag föreslår kongressen besluta
att införa denna text i Handlingsprogrammet Facklig styrka: ”Kollektivavtalet är grunden för de
anställdas rättigheter och för ett inflytande på arbetsplatserna. Avtalet garanterar ett visst skydd
och stärker medlemmarna. Det ger en trygghet och utvecklingsmöjligheter och anger minimivillkoren på arbetsplatserna. Därför bör det vara av största vikt att Handels tecknar kollektivavtal på alla
de arbetsplatser inom förbundets verksamhetsområden där Handels har medlemmar.”

Utlåtande över motion FaS.3.180

Avslag

Förbundsstyrelsen delar helt och hållet motionärens mening om att kollektivavtal är centralt för
den fackliga verksamheten. Att teckna kollektivavtal är en av våra huvuduppgifter. Tanken med
handlingsprogrammen är dock att staka ut vägen framåt. Att ge ett svar på vad vi behöver arbeta
mer med, vilka förbättringsområden som finns och vilka nya utmaningar som står framför oss. Mot
den bakgrunden tror vi inte att ett förtydligande om vikten att teckna kollektivavtal behöver stå
med i programmet - det är redan en central uppgift som tas på största allvar inom förbundet.
Motion FaS.3.181
Avdelning 1 Malmö
Fredrik Hermansson
Firmaklubbar
Idag ser vi väldigt ofta att det är väldigt svag organisering på de mindre butikerna inom Handels.
Oftast är man bara en till tre anställda per butik vilket gör det väldigt svårt att organisera sig. Man
vågar inte på samma sätt som på en större arbetsplats opponera sig för att kräva de rättigheter som
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man ska ha då man inte har så många medlemmar i ryggen. Dessa arbetsplatser ingår oftast i en
stor butikskedja med butiker på många fler platser runt om i landet. Om dessa arbetsplatser skulle
gå ihop och bilda en gemensam firmaklubb med en gemensam förhandlingsrätt skulle man få en
starkare organisation, man kommer kunna kräva mer och se till att lagar och avtal efterföljs. Så om
dessa gemensamma firmaklubbar skulle bildas får Handels en bättre organisation, vi får bättre arbetsplatser, vi får fler aktiva inom Handels och vi kommer att få fler medlemmar.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet tillsätter extra resurser i form av personal till avdelningarna för att arbeta mer på butikskedjor med mindre butiker
Avslag
att man ska kunna starta upp fler gemensamma firmaklubbar på dessa arbetsplatser för att se till
att lag och avtal efterföljs även där och för att stärka vår organisation

Utlåtande över motion FaS.3.181

Besvarad

Motionären tar upp en viktig fråga i problemen med organisering på mindre arbetsplatser inom
kedjeföretag. Handels har idag ett riktat arbete med kedjeföretag där målet är att en central facklig
grupp ska bildas och möjligheten för fler klubbar finns, men första steget är att få en stark organisering att bygga vidare på. Vi anser inte att det är önskvärt att i förväg styra mer resurser mot vissa
delar av handeln i form av ett kongressbeslut på mer resurser öronmärkta för just butikskedjor,
även om arbetet är viktigt. Vi behöver ha möjligheten att anpassa verksamheten utefter de behov som finns, eller kommer finnas, under kongressperioden.
Motion FaS.3.182
Avdelning 12 Borås
Marie Lindqvist
Allmänna klubbar och branschklubbar
På kongressen 2016 togs det beslut om att de allmänna klubbarna/branschklubbarna max fick ha
500 medlemmar. Det beslutet gör att vi kan ha flera allmänna klubbar/branschklubbar på ett
mindre geografiskt område. Om demokratin ska fungera som det är tänkt med de allmänna klubbarna/branschklubbarna, att alla medlemmar har möjlighet till påverkan, behöver vi ta bort maxgränsen på 500 medlemmar. Vi har svårt att hitta medlemmar som vill engagera sig i de allmänna
klubbarna/branschklubbarna och det blir inte bättre av att vi har många allmänna klubbar/branschklubbar i avdelningarna.
Jag föreslår kongressen besluta
att allmänna klubbar indelas i geografiska områden utifrån avdelningarnas förutsättningar utan
maxgräns på antal medlemmar
Avslag
att branschklubbar indelas i geografiska områden utifrån avdelningarna förutsättningar utan
maxgräns på antal medlemmar
Avslag
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Motion FaS.3.183
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Allmänna klubbar och branschklubbar
På kongressen 2016 togs beslut om att de allmänna klubbarna/branschklubbarna max får ha 500
medlemmar. Detta beslut gör att vi kan ha flera allmänna klubbar/branschklubbar på ett mindre
geografiskt område. Om demokratin ska fungera som det är tänkt med de allmänna klubbarna/
branschklubbarna, att alla medlemmar har möjlighet till påverkan, behöver vi ta bort maxgränsen på 500 medlemmar. Vi har svårt att hitta medlemmar som vill engagera sig i de allmänna klubbarna/branschklubbarna och det blir inte bättre av att vi har många allmänna klubbar/branschklubbar i avdelningarna.
Jag föreslår kongressen besluta
att allmänna klubbar indelas i geografiska områden utifrån avdelningarnas förutsättningar utan
maxgräns på antal medlemmar
Avslag
att branschklubbar indelas i geografiska områden utifrån avdelningarna förutsättningar utan maxgräns på antal medlemmar
Avslag

Utlåtande över motion FaS.3.182 och FaS.3.183
Beslutet som togs på kongressen 2016 utgick från den stora demokratiutredningen som lades fram
under kongressen. Utredningen, som ämnade skapa och förbättra demokratiskt engagemang och
öka medlemmarnas möjlighet till påverkan och aktivitet inom Handels, föreslog dessa maxgränser
som ett av många steg för att förbättra organisationen.
I utredningen konstaterades att storleken på allmänna klubbar och branschklubbar varierade markant och att det fanns allmänna klubbar med över 2 000 medlemmar. Syftet med en allmän klubb är
att möjliggöra fackliga aktiviteter i fall då andra klubbar inte kan bildas, snarare än att skapa en
egen sortering.
Utredningen kom fram till att en maxstorlek på 500 medlemmar för branschklubbar och allmänna
klubbar var önskvärt och förbundsstyrelsen ser inget behov av att ändra utredningens rekommendationer.
Motion FaS.3.184
Avdelning 33 Luleå
Joakim Isaksson Markström
Enskild motion
Ungdomsparlament
Handels har tidigare anordnat ett ungdomsparlament där förbundet tillsammans med CUKen varit
ansvariga och arrangörer. Samtliga LUK-ledamöter från hela landet var inbjudna. Detta resulterade
i nästan 150 ungdomar på plats. Teman på dessa dagar var bla organisationen, demokrati etc. Varje
CUK-ledamot hade ett tema som sitt ansvarsområde. Upplägget på ungdomsparlamentet var väl
anpassat både för nya och gamla LUK-ledamöter. Föreläsningar varvades med grupparbeten och
debatter. Dessa dagar inspirerade LUK-ledamöterna, de utvecklades och blev ännu mer engagerade
och taggade.
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Vi får ständigt höra att ungdomsfrågor är prioriterade och vi vet att det är svårt att få ungdomar att
stanna kvar i förbundet och samtidigt har det blivit svårare att värva nya. Därför behöver vi engagerade, pålästa och taggade LUK-ledamöter som kan och vill bedriva en målinriktad ungdomsverksamhet hemma i sina avdelningar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund skall arrangera ett ungdomsparlament under kommande kongressperiod
Avslag
att samtliga avdelningars LUK-ledamöter bjuds in till ett ungdomsparlament under kommande
kongressperiod
Avslag

Utlåtande över motion FaS.3.184
Vi håller helt med motionären om att Handels behöver engagerade och pålästa LUK-ledamöter.
Den typen av initiativ som motionären föreslår skulle mycket väl kunna vara en väg att gå för att nå
det målet och stärka ungdomsverksamheten som helhet. Vi tror dock att den här typen av specifika
aktiviteter lämpar sig bättre som initiativ som kommer direkt från ungdomsverksamheten, snarare
än någonting som kongressen bör besluta om.
Motion FaS.3.185
Avdelning 20 Stockholm
Inger Meltzer
Mentorsprogram för Handels
Det är en styrka att som erfaren förtroendevald kunna dela med sig av sina kunskaper till nya förtroendevalda som på så sätt snabbare kan få ökad kunskap och erfarenhet. Det är gynnsamt för
båda parter att mötas och kunna bolla idéer med varandra. Handels kommer att få starka förtroendevalda som kommer att känna styrka och säkerhet och är noga förberedda - inför t ex förhandlingar med arbetsgivare. Förtroendevalda som även känner sig styrkta att driva viktiga frågor vidare inom arbetarrörelsen. Inom affärsvärlden är det vanligt med mentorskap för att skapa starka,
framtida ledare och inte skall väl vi som fackförbund vara sämre!
Det behöver inte vara kostsamt och arbetskrävande utan skulle kunna ordnas relativt enkelt, man
kan t ex tänka sig att Handels i ett visst skede av sina förtroendemannautbildningar uppmanar de
förtroendevalda att ta kontakt med mer erfarna kamrater. Avdelningarna skulle kunna förmedla
sådana kontakter, där man fått anmäla intresse för att vara mentor.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels avdelningar underlättar för de förtroendevalda som vill ha en mentor och de som vill
vara mentorer, i motionens anda
Avslag
att det i Handels nya förtroendemannautbildning finns ett moment där kursdeltagarna aktivt söker
mentorer
Avslag

Utlåtande över motion FaS.3.185
Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motionen då vi tycker att detta arbete bör vara något som är
upp till varje avdelning att införa och arbeta med. Vi håller med motionären om att det är viktigt
att stötta nya klubbar/förtroendevalda och att som erfaren klubb/förtroendevald dela med sig av sin
kunskap och sina erfarenheter. Det kan till och med vara så att det är upp till varje klubb/förtroendevald att bestämma om man vill ha en mentor eller ej.
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Motion FaS.3.186
Avdelning 36 Uppsala
Henric Engström
Central fackliga grupper (CFG)
Enligt Handels stadgar kan det när vissa förutsättningar föreligger bildas en Central facklig grupp
(CFG). Vidare följer det av förbundsstyrelsens antagna riktlinjer om vad en CFG är, vad som krävs
för att upprätta en sådan grupp och dess syfte. Det senare skulle enkelt uttryckt kunna sägas vara
att nå medlemsnytta i form av inflytande i koncernövergripande frågor. Nyttan kan exempelvis
vara att upprätta en ordning inom företaget som gör att medlemmar eller arbetsplatsorganisationer
inom företagets olika enheter samordnas och inte kan spelas ut mot varandra och att sluta centrala
överenskommelser i de frågor där det är att föredra och CFG givits sådant mandat. Eller att ytterligare stärka det fackliga arbetet genom att ge ansvar för planering av medlemsrekrytering, genomförande av företagsinterna fackliga konferenser och informationsinhämtning samt spridning till förtroendevalda på arbetsplatserna. Därav är det fruktbart att medlemmar kan organisera sig och utse
förtroendevalda representanter även i ett företagsövergripande sammanhang.
Handels bör därför fortsätta arbetet under kommande kongressperiod med att, där medlemmarna
så önskar, upprätta central fackliga grupper. Då det i kedjeföretag ofta kan innebära ett organiseringsarbete både vad gäller medlemsvärvning och att utse förtroendevalda, bilda klubbar och så vidare. Av det följer att förbundet kan behöva vara beredda att tillsätta resurser för den organisation
som bedöms nödvändig för att få till ett välfungerande CFG.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att bilda Central fackliga grupper (CFG), i enlighet med Förbundsstyrelsens beslutade riktlinjer, där medlemmarna så önskar
Besvarad
att förbundet ska vara behjälpliga med stöd och de resurser som krävs för att, i förekommande fall,
bilda ett CFG i enlighet med riktlinjerna
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.3.186
Förbundsstyrelsen håller med om att centrala fackliga grupper ska kunna bildas där behov och vilja
finns, någonting vi arbetar för. Handels har exempelvis just nu ett pågående arbete rörande kedjeföretagen där ett av målen är att en central facklig grupp ska bildas. Det är ett mål vi arbetar
med och håller helt med motionären om att det vore önskvärt. Samtidigt är grunden först och
främst en stark facklig grundorganisation som behöver finnas på plats först. Mot den bakgrunden
anser förbundsstyrelsen motionen vara besvarad.
Motion FaS.3.187
Avdelning 3 Halmstad
Johan Lindahl
Förhandla om facklig tid
Att arbeta fackligt på arbetsplatsen består av ett flertal olika arbetsuppgifter. Dessa kan vara men
är inte begränsade till: förhandling, medlemsmöten, bolagsstyrelsearbete och interna möten inom
organisationen samt medlemsvärvning.
Möjligheten att lämna sin ordinarie arbetsuppgift och arbete med någon av dessa fackliga arbetsuppgifter styrs av olika lagstiftningar men i huvudsak av FML.
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Alla arbetsuppgifter och förväntningar som ligger på de förtroendevalda finns dock inte reglerade i
lagstiftning. Ett exempel är medlemsvärvning och har man inte en tillräckligt god relation med sin
arbetsgivare så kan arbetsgivaren rent teoretiskt hindra våra förtroendevalda att genomföra rekryteringsamtal på ett strukturerat sätt som önskas och lärs ut av organisationen.
Det bästa sättet att arbeta med fackliga frågor på sin arbetsplats är när man ges skälig tid för det
och det är reglerat i ett avtal på arbetsplatsen.
En sådan överenskommelse ger de förtroendevalda god möjlighet att arbeta utan att behöva ta strid
för varje enskild timme och kan fokusera på att göra ett gott arbete för sina medlemmar på arbetsplatsen.
Om Handels hade tagit en förbundsgemensam strategi för att förhandla fram facklig tid på våra arbetsplatser och därefter lyckats att förhandla fram facklig tid på samtliga arbetsplatser så hade vi
blivit en mycket starkare organisation.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels tar fram en förbundsgemensam strategi för att förhandla fram överenskommelser om
facklig tid på samtliga arbetsplatser med en arbetsplatsorganisation
Besvarad
att Handels i sina överenskommelser om facklig tid säkerhetsställer att dessa innehåller tillräckligt
med tid för att hantera det fackliga arbetet på arbetsplatsen

Utlåtande över motion FaS.3.187

Besvarad

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att fackligt förtroendevalda behöver ges skälig tid för
sitt fackliga arbete. Förbundet har också i dagsläget en strategi för att förhandla om facklig tid. Vi
jobbar med att det ska finnas överenskommelse om facklig tid och att den tiden ska vara tillräcklig
för att hantera det fackliga arbetet, samtidigt är det något av en bedömningsfråga från fall till fall
som är svår att säkerställa på förhand. Men det är såklart målet. Mot den bakgrunden anser förbundsstyrelsen motionen vara besvarad.
Motion FaS.3.188
Avdelning 33 Luleå
Erica Björkman Lejon
Material om Handels på andra språk
Handels är ett ungt och modernt förbund som ofta ligger i framkant. Att värva och engagera våra
medlemmar är en av våra styrkor! Vi möter idag många medlemmar och potentiella medlemmar
som är födda i andra länder än Sverige.
Fackets roll i samhället och i andra länder ser helt annorlunda ut än här i Sverige, så vår fackliga
styrka är ny för många av dem man möter och något de flesta vill veta mer om. Många vill engagera sig och veta mer, läsa på och känna sig säkra.
Det mesta av materialet som finns från Handels angående förtroendeuppdrag, ex vad det innebär
att vara skyddsombud eller Handelsombud är på svenska och önskemålet om att det ska finnas broschyrer på fler språk är stort.
Ofta väljer medlemmen istället att i sin osäkerhet inte ta förtroendeuppdraget eller gå kursen. Vi
som förbund ska ju inkludera alla!
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Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet under kommande kongressperiod tar fram ett digitalt material om Handelsombud
och Skyddsombud på flera andra språk så att Handels fortsätter vara ett inkluderande förbund

Utlåtande över motion FaS.3.188

Avslag

Förbundsstyrelsen håller med om att det finns ett behov av att utbilda och sprida information till
medlemmar som inte behärskar det svenska språket. Det är dels viktigt för att Handels ska vara ett
mer inkluderande förbund för alla medlemmar och dels för att sprida information om facket och
facklig verksamhet till alla som arbetar inom våra branscher.
Det är ett arbete som pågår idag, i dagsläget finns till exempel grundläggande medlemskurser tillgängliga på andra språk än svenska. Vi undersöker också vilka språk som är vanligt förekommande
bland våra medlemmar för att få en bild av behovet av material på specifika språk. Dessutom finns
det ett arbete tillsammans med LO och ABF för att kunna erbjuda kurser på olika språk.
Däremot tror vi att det som beskrivs i Att-satsen är för specifikt. Det är bra med ett övergripande
mål om att öka tillgängligt material på andra språk men det behöver finnas en öppenhet kring vad
för material det ska röra sig om. Det finns också en del svårigheter i att utforma ett material för till
exempel skyddsombud då vi behöver använda svenska för att beskriva till exempel rådande lagstiftning på arbetsmiljöområdet. Det är självklart inte omöjligt men vilket material vi tar fram på andra
språk behöver beslutas utifrån behov, hur bra ett sådant material kan bli och hur möjligt det är att
ta fram. Därför anser inte vi att kongressen bör besluta om att just detta materialet görs.
Motion FaS.3.189
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Fackombud
Idag väljs fackombud på ett medlemsmöte på arbetsplatsen efter att medlemmen genomgått vissa
förtroendemannautbildningar via Handels. De har först utsetts till Handelsombud, men är inte
valda av sina arbetskamrater/medlemmar på arbetsplatsen.
Våra medlemmar borde redan från början få möjlighet att välja vem som i framtiden ska företräda
dem.
Jag föreslår kongressen besluta
att fackombud väljs på medlemsmöte på arbetsplatsen utan förhandlingsrätt till dess att de genomgått utbildning och då får förhandlingsmandatet från avdelningen
Avslag
Motion FaS.3.190
Avdelning 12 Borås
Marie Lindqvist
Fackombud
Idag väljs fackombud på ett medlemsmöte på arbetsplatsen efter att medlemmen genomgått vissa
förtroendemannautbildningar via Handels. De har först utsetts till Handelsombud, men är inte
valda av sina arbetskamrater/medlemmar på arbetsplatsen.
Våra medlemmar borde redan från början få möjlighet att välja vem i framtiden som ska företräda
dem.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Fackombud väljs på medlemsmöte på arbetsplatsen utan förhandlingsrätt till dess att de genomgått utbildning och då får förhandlingsmandatet från avdelningen
Avslag

Utlåtande över motion FaS.3.189 och FaS.3.190
Vi tycker att det arbetssätt vi har idag, det vill säga att man utser ett Handelsombud som efter att
ha genomgått de grundläggande delarna av förtroendemannautbildning väljs till fackombud och då
får förhandlingsrätt, fungerar bra.
Vi tycker också att det skulle vara problematiskt att ha fackombud med och utan förhandlingsrätt
då det skulle göra det svårare för oss att jobba med gruppen och hålla isär de som genomgått utbildningen och fått förhandlingsrätt och de som inte gjort det.
Det är också fullt möjligt att redan idag uppnå det motionären föreslår, det vill säga att den person
som utses till Handelsombud med ambitionen att genomgå förtroendemannautbildningen och sedan bli vald till fackombud ska vara förankrad bland medlemmarna på arbetsplatsen, genom att
avdelningen ser till att ha en dialog med medlemmarna på arbetsplatsen i frågan.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.
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4. Medlemmens behov står i fokus
Motion FaS.4.191
Avdelning 36 Uppsala
Stefan Bergström
Fackliga frågor har inte kontorstider!
Dagens samhälle ställer ett allt högre krav på handeln och dess tillgänglighet. Butiker ska öppna tidigare och stänga senare. Det du handlar online ska levereras inom några dagar och allt ska vara
tillgängligt på helger och röda dagar.
Detta innebär att det också ställs ett högre krav på tillgänglighet för de anställda, våra medlemmar,
och på våra förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Och även i förlängning på högre tillgänglighet
på Handels som förbund. Och även arbetsgivare som behöver komma i kontakt med Handels och
påkalla förhandlingar i större utsträckning under dygnets alla timmar.
För att kunna vara medlemsnära när våra medlemmar behöver oss behöver vi som förbund se över
hur våra medlemmar kan få svar på sina frågor utanför kontorstider.
Fackliga frågor uppstår inte bara mellan klockan 8-17!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska se över tillgängligheten till Handels Direkt

Besvarad

Utlåtande över motion FaS.4.191
Förbundsstyrelsen håller med om att Handels ständigt behöver se över sin verksamhet för att vara
så tillgängliga som möjligt. Av den anledningen ser Handels Direkt ständigt över sina öppettider
genom åren och för statistik över flöden av samtal för att se vart behoven finns, för att sedan anpassa eftertider efter behov, ekonomi och självklart arbetsmiljön för medarbetarna.
Olika öppettider har testats genom åren men har inte visat på märkbart bättre resultat för medlemmarna, men som sagt ses detta ständigt över.
Motion FaS.4.192
Avdelning 18 Västerås
Owe Ek, Thomas Enroth, Eva Lindkvist, Anders Bergström, Patrik Zvar
Återkoppling vid medlemsutträde och andra problem med medlemskapet
Vi har idag väldigt olika rutiner med återkoppling mellan olika avdelningar i landet.
Vi tycker att det skulle vara bra med en rutin som ser lika ut i hela landet, där klubbstyrelser och
fackombud kan få en återkoppling om en medlem är på väg ut ur sitt medlemskap t.ex. med anledning av att han har begärt utträde eller att betalningen av medlemskapet krånglar. Att klubbstyrelsen har möjligheten att prata med medlemmen för att reda ut om det finns några orsaker att lösa
för att eventuellt ha kvar medlemmen i facket.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för rutiner som möjliggör att klubbar och fackombud kan fånga upp medlemmar som är på väg ut ur medlemskap
Bifall

Utlåtande över motion FaS.4.192

Förbundsstyrelsen håller med motionärer om att det vore önskvärt med övergripande rutiner som
gör det enklare för klubbar att fånga upp medlemmar som är på väg ut ur medlemskapet. Som
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förbund är vi bra på att rekrytera men samtidigt finns ett betydande medlemsbortfall. En del av det
har att göra med branschen stora omsättning, men detta gör det desto viktigare att vi tar till de åtgärder vi kan för att behålla våra medlemmar.
Motion FaS.4.193
Avdelning 17 Karlstad
Lokala Ungdoms Kommittén Karlstad
Uppsägningstid på medlemskapet
Vi har många personer i vår bransch som går med i Handels och inte deltar i solidaritetståget. De
går med i Handels när det känns oroligt på arbetsplatsen och går sen ur när de har fått facklig
hjälp. Detta anser vi är ett utnyttjande av medlemskapet.
Jag föreslår kongressen besluta
att det ska vara uppsägningstid på medlemskap i Handels

Avslag

Utlåtande över motion FaS.4.193
Självklart vill vi att alla som arbetar i våra branscher ska vara medlemmar. Samtidigt tror vi att
bästa sättet att bygga upp en hög organisationsgrad är genom aktivt arbete med rekrytering, att
bygga upp fackligt förtroende genom alla våra verksamheter och att leverera förbättringar för våra
medlemmar på alla plan.
Medlemskapet måste bygga på frivillighet där våra medlemmar är övertygade om både nyttan av
ett medlemskap och solidaritetshandlingen som är ett fackligt medlemskap. Förbundsstyrelsen tror
att ett medlemskap villkorat på uppsägningstid är fel väg att gå.
Motion FaS.4.194
Avdelning 26 Gävle
Åse De La Cruz
Missnöjda medlemmar
Som förtroendevald och aktiv medlemsvärvare möts jag ofta av personer med en mycket negativ
inställning till Handels. Jag får bl.a. höra ”man får ändå ingen hjälp”, ”de gör ingenting”, ”Handels
är sämsta facket” och den vanligaste, ”jag fick ingen hjälp så jag gick ur”.
När man dock börjar syna dessa kommentarer, som även syns på Handels inlägg på sociala medier,
så inser man ganska snabbt att de grundar sig i okunskap och missuppfattningar. Folk i allmänhet
tror att facket kan, och ska, göra vad som helst. De är helt enkelt inte tillräckligt insatta i lagar och
regler, hur arbetsmarknaden fungerar.
När en medlem kontaktar Handels, och det slutar i besvikelse för medlemmen, då MÅSTE den få
en ordentlig och begriplig förklaring till VARFÖR inte facket kunde hjälpa till.
I handeln finns ett talesätt, "en missnöjd kund betyder tio missade kunder". Jag är övertygad om att
detsamma gäller för medlemmar i Handels...
Vi kan inte fortsätta låta negativiteten mot facket slå rot på våra arbetsplatser. Vi måste se till att
de medlemmar, och även icke medlemmar, som berörs i t.ex. en förhandling, får en pedagogisk och
relevant förklaring till varför det blev som det blev.
För att säkerställa att denna information görs, så borde Handels ha tydliga och konkreta rutiner för
hur och när det ska göras. Man borde också titta på möjligheten att ha någon sorts återrapporteringssystem för att säkerställa att det görs. Dessutom borde man sätta in riktade utbildningsinsatser
till förhandlande personal, men även till annan personal som svarar på frågor.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels utarbetar tydliga rutiner för hur och när information i enlighet med ovanstående görs
Avslag
att Handels tar fram och genomför en utbildningsinsats rörande ovanstående
Avslag
att Handels ser över möjligheten att ha ett återrapporteringssystem för ovanstående uppgift

Utlåtande över motion FaS.4.194

Avslag

Frågan som motionären tar upp är en mycket viktig fråga. Facket kan tyvärr inte uppfylla alla
önskemål som medlemmar kan ha, det finns begränsningar för vad vi kan och bör göra och ibland
blir inte utfallet som medlemmen tänkt sig. Precis som motionären skriver så måste kontakter med
Handels som slutar i en besvikelse för medlemmen avslutas med en förklaring till varför situationen
blev som den blev. Det gäller både på individnivå, när en enskild medlem är missnöjd över utfallet
av en situation där facket varit inblandade, och på en generell nivå då nya regler, system, avtal och
så vidare tas fram.
Här har förbundet ett långsiktigt arbete med att försöka se till att informationen om våra olika avtal och förhandlingar blir så bra och tydlig som möjligt - innan, under och efter. Det är någonting vi
måste fortsätta utveckla och behöver bli bättre på.
Tanken att medlemmar ska få en pedagogisk förklaringen till varför en viss förhandling blev som
den blev är god och önskvärd, samtidigt ser vi inte hur detta kan standardiseras på det sätt som beskrivs i Att-satserna med definierade rutiner och återrapporteringssystem. Med det sagt är detta en
viktig fråga som förbundet kommer att arbeta vidare med.
Motion FaS.4.195
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Enkelt att betala sin avgift
Ett sätt att behålla medlemmarna är att det ska vara enkelt att betala sin avgift. Har medlemmen
inte betalat avgiften på tre månader upphör medlemskapet. I samband med detta ringer Medlemsservice till dessa medlemmar dels för att få dem att stanna kvar som medlemmar men också upplysa
om konsekvensen av att man inte är medlem längre. För att lättare få medlemmen att stanna kvar,
skulle det vara bra att kunna erbjuda ett elektroniskt betalningsalternativ.
Jag föreslår kongressen besluta
att man ska inför ett elektroniskt betalningssätt som kan erbjudas vid bristringning
Besvarad
Motion FaS.4.196
Avdelning 12 Borås
Marie Lindqvist
Enkelt att betala sin avgift
Ett sätt är att behålla medlemmarna är att det ska var enkelt att betala sin avgift. Har medlemmen
inte betalat avgiften på 3 månader upphör medlemskapet. I samband med detta ringer Medlemsservice till dessa medlemmar dels för att få dem att stanna kvar som medlemmar men också upplysa
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om konsekvensen av att man inte är medlem längre. För att lättare få medlemmen att stanna, skulle
det vara bra att kunna erbjuda elektroniskt betalningssätt som ett betalningsalternativ.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels inför ett snabbare elektroniskt betalningsalternativ som möjlighet för Medlemsservice
att kunna erbjuda vid till exempel bristringning
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.4.195 och FaS.4.196
Förbundsstyrelsen håller med om att det vore önskvärt att kunna erbjuda ett enklare elektroniskt
betalningsalternativ vid bristning. Detta är något som förbundet undersöker för tillfället, varför vi
anser motionen besvarad.
Motion FaS.4.197
Avdelning 18 Västerås
Tobias Täpp, Katja Mankonen, Susanne Collander, Yukki Huynh, Åsa Kratz, Nazira Isik
och Nail Eroglu
Digitala möjligheter till facklig introduktion
Som facklig organisation behöver vi ta till oss den nya digitala teknik som snabbt växer fram i
samhället.
En av fackets utmaningar är att kunna fånga upp de nyanställda på mindre arbetsplatser för att
beskriva vad det fackliga medlemskapet innebär.
Även arbetsplatser med facklig organisation har ibland en utmaning att fånga upp de anställda som
kommer nya till arbetsplatsen, för att bjuda in och informera på ett enkelt och tillgängligt sätt.
Vilka möjligheter och förmåner ett medlemskap ger kan ibland vara otydligt om man inte får ett
välkomnande med information från oss som facklig organisation. Där behöver vi hitta nya vägar
för att nå dem som skulle kunna bli eller är medlemmar i Handels.
Vad facket kan erbjuda, vilka möjligheter kollektivavtalet ger och vilka rättigheter och skyldigheter
man har på arbetsplatsen, är oerhört viktigt för att kunna väcka ett fackligt engagemang, en acceptans för den ”svenska modellen” och en insikt om att facket bara är starkt om vi samlar oss i vår
bransch.
När vi nu, mer eller mindre frivilligt, under Coronapandemin tagit till oss den digitala utvecklingen
ser vi en mängd möjligheter att bli ett mer tillgängligt fackförbund som ger en god introduktion och
ett bra välkomnande in i vår organisation.
Vi anser att vårt förbund ska arbeta för att hitta smarta digitala lösningar, sprida god kunskap om
dessa i alla våra avdelningar så att vi framåt kan erbjuda introduktion via lämpliga digitala verktyg för att kunskapen om vårt fackliga arbete ska spridas.
Jag föreslår kongressen besluta
att det läggs till en punkt i Handlingsprogram för facklig styrka, under rubriken ”Medlemmens
behov står i fokus”, på sidan 8 i FS förslag:
Utveckla digitala verktyg för en flexibel och tillgänglig facklig introduktion för anställda på Handels arbetsplatser
Bifall
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Utlåtande över motion FaS.4.197
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att vi behöver använda den nya tekniken till vår fördel. Pandemin har satt detta på sin spets då vi varit tvungna att utveckla verksamheten för att anpassa oss till nya omständigheter. Vi behöver ta vara på möjligheterna i den här digitaliseringen
framöver, att utveckla de digitala verktygen för att göra facklig introduktion mer tillgängligt är ett
bra sätt att göra det på.
Motion FaS.4.198
Avdelning 18 Västerås
Tobias Täpp, Katja Mankonen, Susanne Collander, Yukki Hunyh, Nazira Isik, Nail Eroglu,
Åsa Kratz
Smart och enkel väg in till medlemskapet
För att våra medlemmar ska få en enkel och snabb ingång till sitt medlemskap behöver vi tänka
nytt i Handels.
Så gott som alla framgångsrika verksamheter och organisationer kan idag erbjuda smarta lösningar
som är enkla att nå via exempelvis ”appar” i smarta mobiler. Handels har idag en funktion ”mina
sidor” via sin hemsida, men den är relativt lång och omständlig att gå in i och använda.
I en ”app” bör man kunna underlätta för en väl fungerande kommunikationskanal med förbundet
och respektive avdelning. Information, inbjudningar, tillgång till ditt aktuella kollektivavtal och
förmåner för medlemmar är bara några saker som skulle kunna finnas lättillgängligt.
Att enkelt och snabbt kunna hantera sina medlemsärenden, som att ändra sin adress eller annat
via denna funktion kan på många sätt underlätta för så väl medlemmar som förbundets administration.
Att använda sig av chattfunktioner och andra sätt att kommunicera kan också underlätta för
medlemmar som inte har möjlighet att sitta i telefon för att invänta svar.
Både eventuella omröstningar eller enkäter kan på ett lätt sätt nå våra medlemmar, så de kan vara
med och ge exempelvis en avdelningsstyrelse inspel i olika frågor.
Detta kan vara viktigt för att medlemmarna ska känna en större närhet till sin fackliga organisation.
Möjligheterna är många och bara fantasin sätter gränser.
Jag föreslår kongressen besluta
att det läggs till en punkt i Handlingsprogram för facklig styrka, under rubriken ”Medlemmens
behov står i fokus”, på sidan 8 i FS förslag:
”• Förbundet arbetar fram ett verktyg, en ”app”, för att öka medlemskapets värde och medlemmarnas möjlighet till inflytande”
Avslag

Utlåtande över motion FaS.4.198
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det vore önskvärt att snabbt och enkelt kunna
hantera sina medlemsärenden via en digital plattform, det skulle underlätta både för medlemmarna
och för förbundet. Detta är någonting vi arbetar med inom ramen för vårt projekt med Mina
Sidor.
Projektet har sin utgångspunkt i funktionalitet - alltså att vi utgår från vilka problem som behöver
lösas och hur vi kan lösa de på bästa sätt. Detta kan resultera i en app, men om vi inom projektet
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kommer fram till att det blir bättre att erbjuda en webbaserad lösning så vill vi hålla den dörren
öppen. Därför tror vi inte att det är en bra idé att ta med en skrivning som den som föreslås i Attsatsen i programmet för facklig styrka.
Motion FaS.4.199
Avdelning 36 Uppsala
Mikael Magnusson
I samhället
Facket är en viktig del av vårt samhälle. När vi är ute på arbetsplatser är vi så inriktade på att värva
fler och fler medlemmar så vi glömmer att ta hand om de medlemmar vi har.
Vi behövs i samhället och på våra arbetsplatser för jämställdhet och rättvisa. Vi behöver visa att
vi är starka tillsammans. Både att organisera och vårda är minst lika viktigt som att öka antalet inträden.
Vi vill att våra medlemmar och potentiella medlemmar ska förstå att facket är så mycket mer än
bara något som finns till hands när problem uppstår.
Hur ska vi synas/höras mera?
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet satsar på fler utåtriktade kampanjveckor med arbetsplatsbesök där syftet är medlemsvård
Avslag

Utlåtande över motion FaS.4.199
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att medlemsvård är viktigt och någonting vi kan bli
bättre på som förbund. Det pågår ett ständigt arbete med medlemsvård i förbundet och det är
någonting som utvecklas, till exempel genom en välkomstprocess och engagemangsprocess för
medlemmar. Men vi behöver göra mer.
Med det sagt tror vi inte att fler utåtriktade kampanjveckor är lösningen. Kampanjveckor är viktigt
men tar också upp betydande resurser från avdelningarna i form av arbetstid. Vi behöver därför
vara sparsamma med vad kongressen ålägger avdelningarna att göra under kongressperioden och vi
anser inte att kongressen bör fatta ett beslut om att utöka antalet kampanjveckor.
Motion FaS.4.200
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Försäkringsinformatörerna viktigare än någonsin!
Ett ofta använt uttryck är att ”facket är inget försäkringsbolag”. Det är helt sant och riktigt!
Vår kärnverksamhet handlar idag, har alltid handlat om och kommer med stor sannolikhet alltid
att handla om det fackliga löftet och kollektivavtalet!
Kollektivavtalets värde är oerhört viktigt att slå vakt om! Vi vet att alltför många av våra kamrater
inte får ut kollektivavtalets hela värde! Det handlar inte bara om rätt löneökningar utan även om
rätt ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna i synnerhet men medlemsförsäkringar och
lagstadgade försäkringar i allmänhet. Facket handlar om trygghet! Försäkringar är en form av ökad
trygghet! Alltså måste vi hjälpa våra kamrater att få den ersättning de har rätt till från framförallt
de kollektivavtalade försäkringarna men även medlemsförsäkringar och lagstadgade försäkringar.
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Försäkringsinformatörerna har en nyckelroll i detta viktiga arbete. Ett arbete som inte bara leder
till medlemsnytta i form av ökad trygghet genom ökad kunskap om försäkringsskyddet utan även i
många fall ersättning från försäkringar som våra kamrater alltför ofta inte vet att de har!
Försäkringsinformatörerna har en unik möjlighet att på ett tydligt och klart sätt kunna visa på nyttan med facket och därmed också kunna värva medlemmar till facket samt få många tveksamma
medlemmar att välja att fortsätta vara medlemmar. Det är därför viktigt att Handels fortsätter stöttar försäkringsinformatörerna i deras arbete. Detta är viktigare än någonsin då LO inte längre
kommer att ansvara för utbildningen av försäkringsinformatörerna.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels skall fortsätta arbeta med att stötta försäkringsinformatörerna i deras arbete
Bifall

Utlåtande över motion FaS.4.200
Förbundsstyrelsen föreslår bifall på motionen. Försäkringsinformatörerna gör ett jätteviktigt arbete
för våra medlemmar.
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5. Internationellt arbete för global facklig styrka
Motion FaS.5.201
Avdelning 3 Halmstad
Pierre Eriksson
Ökat fackligt engagemang i en tid av internationellt tillbakadragande
I en tid då internationell solidaritet och samarbete ifrågasätts av konservativa och kapitalstarka
intressen tycker vi att det är beklagligt att se att det svenska biståndsorganet SIDA:s resurser till
fackliga projekt, genom Union to Union, har föreslagits att minska kraftigt framöver. Det är i
skrivandets stund oklart exakt hur projekten berörs men det står helt klart att behovet vida överstiger de tilldelade resurserna och att man snarare bör öka det fackliga biståndet än att minska.
Vi borde som minsta målsättning bibehålla de internationella fackliga projekt och samarbeten
vi har så att avveckling undviks.
SIDA kommer för budgetåren 2021 och 2022 att sänka sina anslag till Union to Union med 4.5%,
motsvarande 15 miljoner kronor. Det har från Union till Unions sida diskuterats att man kanske
behöver lägga ned projekt i så mycket som ett 50-tal länder.
För övrigt verkar detta budgetförslag genomföras av SIDA tvärt emot vår regerings önskan om
bibehållet stöd till internationella fackliga samarbetsprojekt och partners.
Då SIDA:s stöd till dessa projekt förväntas minskas vill vi att svensk fackföreningsrörelse tar ett
ökat internationellt ansvar för de olika projektens fortsatta ekonomiska överlevnad. Detta överensstämmer helt med Handels principprogram för ökad jämlikhet och dess sjätte punkt ”Solidariteten
har inga gränser”. I vår moderna globaliserade värld, där de fackliga verkligheterna och förutsättningarna ser väldigt olika ut, skall betydelsen för dessa projekts fortlevnad inte nog understrykas
då de kan utgöra grunden för ett mer jämlikt globalt framtida samhälle. Denna dröm får vi aldrig
ge upp på.
Vi är medvetna om att detta stöd till demokratirörelser och fackföreningar världen över kan vara
skillnaden för den berörda organisationens vara eller icke vara.
Enligt rapporten Global Rights Index gjordes det godtyckliga gripanden och fängslanden av arbetstagare och fackligt aktiva i 60 av de 144 länder som ingår i rapporten. Vidare hade fackligt aktiva
mördats i nio olika länder för sitt engagemang. Det är en vardag utanför vårt lands gränser där
dödshot, brutalt våld och lönnmord ingår i kapitalintressenas arsenal och de tvekar inte att använda dem. Att då skära ned på projekt eller helt lämna projektländer bakom oss anser vi inte vara
i solidaritetens tecken och vi har ett ansvar och en skyldighet att göra mer för våra fackliga kamrater, om inte annat för att visa för dem att de inte står ensamma i denna kamp.
Vi ser hur auktoritära stater har flyttat fram sina positioner mot fackliga organisationer än mer
under Covid-19:s härjningar. Samma pandemi som har gjort att vi har fått fler medlemmar i förbundet och inom LO-familjen gör också att en redan otrygg vardag som fackligt aktiv eller som
arbetstagare i många länder världen över blev än mer illavarslande.
Vi kan inte tillåta oss själva att i detta oerhört spända läge göra mindre än vad vi tidigare har gjort.
Med denna kongress hjälp hoppas vi att vi kan skicka ett meddelande till våra internationella kamrater att de inte är ensamma och att vi inte lättvindigt kommer att överge projekt eller minska vår
ambitionsnivå.
Detta i ett försök att ej helt lämna projektländer bakom sig och därmed förenkla möjligheterna för
framtida nystart av dessa projekt.
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Jag föreslår kongressen besluta
att låta Handels utreda huruvida ökat ekonomiskt stöd från Handels kan öka möjligheten för att
internationella projekt inom vår bransch genomförs
Bifall
att Handels skall driva frågan inom Landsorganisationen för ökat ekonomiskt stöd till internationella fackliga projekt
Bifall
att Handels skall driva frågan tydligare gentemot våra folkvalda politiker om utökat statligt stöd
till internationella fackliga projekt
Bifall
att Handels skall verka för att projekt ej läggs ned på grund av minskade anslag från SIDA utan att
en utredning görs om möjligheterna att driva projekten vidare med minskade anslag. Detta i ett försök att ej helt lämna projektländer bakom sig och därmed förenkla möjligheterna för framtida
nystart av dessa projekt
Bifall

Utlåtande över motion FaS.5.201
Förbundsstyrelsen helt och hållet med motionären. I tider då fackliga rättigheter blir allt mer ifrågasatta och rätten till organisering ansatt behövs internationell solidaritet mer än någonsin.
Det är av största vikt att vi värnar om de internationella projekt vi har, samtidigt tar motionären
upp den viktiga aspekten av att det internationella arbetet behöver stärkas och få mer resurser. Det
är därför fullt rimligt att vi driver frågan om ökat stöd till internationella fackliga projekt.
I dagsläget har vår projektverksamhet inte drabbats av minskade bidrag. SIDA står också för den
stora merparten av finansiering, att själva ta över finansieringen av projekten skulle innebära en
stor skillnad i kostnad. Just av den anledningen är motionärens förslag om att utreda möjligheterna
för att fortsätta driva projekt med minskade anslag en mycket god idé. Vi behöver på förhand veta
hur anslagsändringar från SIDA skulle slå så att vi kan ta ställning till om, och hur, vi kan fortsätta
driva projekten.
Solidariteten har inga gränser, självklart ska vi värna om det internationella fackliga arbetet.
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Studier ger kunniga och starka medlemmar
Motion FaS.6.202
Avdelning 6 Helsingborg
Johan Sjöstrand, Handels Avd 6 och LO-facken i Malmö, Marcus Strandberg, Handels Avd 6
och LO-facken i Helsingborg, Stefan Segelson, Handels Avd 6 och LO-facken i Perstorp,
Pontus Nilsson, Handels Avd 6,Ola Karlsson, Handels Avd 6,Gert-Åke Mathisen, Handels Avd 6
Tvärfackliga studier
Förra kongressen, 2016, togs beslut om fler tvärfackliga studier. Ett steg i att öka det tvärfackliga
samarbetet samt förståelsen för varandra. De flesta förbund ser stort värde i detta och arbetar aktivt med det. Medan andra förbund har en egen studiekatalog och väljer att inte vara lika aktiva i
det tvärfackliga arbetet. Detta är något som påverkar möjligheten till samförstånd och samarbete.
Jag föreslår kongressen besluta
att lägga större vikt vid det tvärfackliga studiesamarbetet och verkar för att alla förbund är med
på samarbetet
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.6.202
Förbundsstyrelsen delar motionärernas problembeskrivning - ett större samarbete inom LO hade
varit önskvärt. Samtidigt är det tvärfackliga studiesamarbetet redan ett huvudfokus för oss och har
varit under kongressperioden. Vi försöker ständigt få till ett starkare samarbete inom LO, det är ett
pågående arbete som givit resultat men det finns en väg kvar att gå. Samtidigt finns det en gräns för
vad vi kan påverka, som nämns i motionen väljer olika förbund att delta olika mycket. Men i dagsläget gör vi vad vi kan på området och uppmanar alltid till större samarbete när vi får chansen.
Motion FaS.6.203
Avdelning 20 Stockholm
Frida Antbrink
Öka kunskapen om jämställdhet och könsstrukturer
Vi kallar oss en feministisk kamporganisation. Det är bra och ska realiseras. Det räcker inte att
påstå att man är för jämställdhet, vi måste undersöka de könsstrukturer vi verkar i och är en del av,
hur de påverkar hur vi mår och beter oss mot varandra internt, för att sedan kunna arbeta framåt.
Vi som representerar Handels på olika sätt ska verka för att synliggöra könsstrukturerna och uppnå
jämställdhet. Det börjar med oss.
Jag föreslår kongressen besluta
att samtliga kurshandledare, avdelningsstyrelser, förbundsstyrelse samt anställda ska utbildas i hur
könsstrukturer och ojämställdhet fungerar
Besvarad
att Handels ska undersöka hur könsstrukturerna tar sig uttryck i ovanstående grupper samt, om
behovet finns, agera för förändring
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.6.203
Förbundsstyrelsen håller med om motionens andemening. Att vara en feministisk organisation ställer krav på att vi också agerar för att synliggöra könsstrukturer, vi behöver alltid jobba med att belysa och bryta könsmaktsordningen.

140 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021

Samtidigt menar vi att det som beskrivs i Att-satserna redan finns tillgängligt inom ramen för vårt
studiesystem, även om vi självklart kan bli ännu bättre. Utbildning i könsstrukturer och ojämställdhet finns inom ramen för studiesystemet och är någonting som utvecklas i vårt nya studiesystem.
Det finns också ett mer specifikt arbete med att tillhandahålla utbildning i dessa frågor för viktiga
grupper, valberedningar får till exempel specifika utbildningar i bland annat könsstrukturer och
hur valberedningsarbetet behöver utgå från den verkligheten. Av den anledningen anser förbundsstyrelsen motionen besvarad.
Motion FaS.6.204
Avdelning 18 Västerås
Owe Ek, Thomas Enroth, Eva Lindkvist, Anders Bergström, Patrik Zvar
Utbildning för alla
Trots att en klar majoritet av Handels medlemmar och förtroendevalda är kvinnor är kvinnor minoritet på vidareutbildningar. Det är en utmaning som Handels måste se allvarligt på, då det är ett
jämställdhetsproblem.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att möjliggöra att fler kvinnor med förtroendeuppdrag vidareutbildar sig
Besvarad
att Handels ska verka för att fler kvinnor tar förtroendeuppdrag
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.6.204
Förbundsstyrelsen är helt enig med motionären. Handels förtroendevalda ska spegla medlemskåren
och vi behöver uppmuntra och möjliggöra för kvinnor att i större utsträckning ta på sig förtroendeuppdrag och gå vidareutbildning inom Handels och LO.
Det är någonting som vi föreslår i programmet för facklig styrka. Vi har bland annat skrivningar
om att Handels förtroendevalda ska spegla medlemskåren, att fler kvinnor ska gå vidareutbildningar, att bredda deltagandet generellt på våra kurser och bredare skrivningar om att motverka
de arbetsvillkor som gör det svårare för kvinnor att engagera sig fackligt då de i större utsträckning
har osäkra anställningar. Då vi föreslår detta i handlingsprogrammet anser vi motionen vara besvarad.
Motion FaS.6.205
Avdelning 1 Malmö
Jonas Isgren
Arbetslösa medlemmar ska erbjudas utbildning
I vårt handlingsprogram står att läsa: ”En av arbetarrörelsens grundidéer är att kunskap och bildning ska komma alla till del, även de som inte går vidare till universitet eller högskola efter den obligatoriska skolan. Därav begreppet folkbildning.”
Idag går du, om du har otur, från aktiv medlem till arbetssökande över en natt. Det borde därför
vara en naturlig det i LOs utbildningsprogram att erbjuda riktade utbildningar till arbetslösa medlemmar.
Alla som varit arbetslösa vet att det är tufft att söka arbete, inte minst investerar en känslomässigt
i ansökningar som inte helt sällan mynnar ut i noll och intet. Det viktiga för den enskilde medlem
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men är inte ett stort nätverk, utan rätt nätverk. LO och Handels borde, med lätthet, kunna bidra
med både nätverk, kunskap, kamratskap, energi och strategi. Kort sagt, Handels är till för alla
medlemmar, alltid.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att LO aktivt och regelbundet ska erbjuda riktade utbildningar till arbetslösa
medlemmar
Avslag

Utlåtande över motion FaS.6.205
Den osäkra arbetsmarknaden gör att många, som motionären säger, lätt kan förlora jobbet från en
dag till en annan. Självklart är det viktigt för Handels att alla som står utan jobb får den hjälp och
stöd de kan få för att kunna hitta ett jobb.
Som motionären säger kan utbildningar bidra till att ge både kunskap och kamratskap. I dagsläget exkluderar inte heller förbundet arbetslösa från våra medlemsutbildningar. Ordinarie medlemsutbildningar finns tillgängliga även för arbetslösa medlemmar.
Att göra ytterligare satsningar genom riktade utbildningar mot arbetslösa tror inte vi är prioriterat.
Det finns instanser som har kompetens och är bättre lämpade att ägna sig åt åtgärder för att få
människor i arbete. Det är bättre att de institutionerna stärks än att vi går in med egna satsningar
på det området.
Motion FaS.6.206
Avdelning 1 Malmö
Avdelningsstyrelsen
Kurser på fler språk än svenska
Våra medlemmar kommer från olika länder och alla har inte svenska som förstaspråk och en del
medlemmar kan inte svenska alls. Dessa medlemmar lämnas utanför när det kommer till studier
då de inte kan svenska tillräckligt bra för att kunna gå en medlemsutbildning. Idag finns det inte
många kurser att erbjuda medlemmar på andra språk än svenska.
För att Handels ska bli ett mer internationellt och inkluderande fackförbund föreslår vi därför
kongressen besluta i enlighet med vår motion.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska utreda möjligheten att erbjuda medlemskurser på fler språk än svenska
Besvarad
att Handels ska tillgodose ett bredare material på andra språk än svenska
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.6.206
Förbundsstyrelsen delar motionärens önskan om att Handels ska bli ett än mer inkluderande förbund. En viktig komponent i detta är att våra utbildningar är tillgängliga för så många som möjligt.
I dagsläget finns dock redan grundläggande medlemskurser på andra språk en svenska. Det är också ett koncept vi fortsätter att arbeta med och kommer utveckla framöver. Det undersöks till exempel vilka språk som är vanligt förekommande bland Handels medlemmar för att sedan kunna fatta
beslut om framtida kurser och material utifrån den informationen.
Med det sagt är Handels resurser begränsade och en del av detta arbete är bäst gjort tillsammans
med LO och ABF. Vi arbetar just nu inom LO för att kunna erbjuda medlem i facket på olika
språk.
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Motion FaS.6.207
Avdelning 9 Växjö
Jonnie Lindblom
Studier riktade till nyanlända
Det är naivt att tro att vår unika samhällsstruktur i Sverige automatiskt infinner sig i huvudet på
människor som kommer från länder med totalt annan samhällsstruktur, samma sekund de sätter
sin fot inom Sveriges gränser. Det kan ta lång tid att på allvar förstå hur vårt samhälle fungerar,
inte minst den arbetspolitiska delen, som i och med den svenska modellen kan anses vara unik.
Under flyktingströmmen 2015 tog Sverige emot en stor mängd flyktingar främst från mellanöstern
och Afrika. Det märks på våra lager, där en större andel än tidigare härstammar från bland annat
Syrien, Somalia men även Afghanistan. Det kan ibland vara mycket svårt att börja sin bana som
handelsmedlem med facklig introduktion från en förtroendevald eller en kollega om man saknar de
grundläggande principerna för hur Sverige som land går runt och de principer det vilar på. På så
sätt finns en risk att gå miste om en stor mängd viktiga medlemmar.
Fackföreningsrörelsen är ett grundincitament i Sverige, att vi erbjuder dessa nya medlemmar en mer
övergripande samhällsstudie kommer att löna sig i längden. Både för Handels och Sverige i stort.
Jag föreslår kongressen besluta
att utforma och erbjuda studier i samhällsorientering med inriktning på den svenska modellen speciellt riktat till nyanlända medlemmar
Avslag

Utlåtande över motion FaS.6.207
Att utforma och genomföra en sådan utbildning är ett stort arbete och en stor resursfråga. Förbundsstyrelsen skulle hellre se att det arbetet låg på LO-nivå då vi tror att vi skulle ha mycket att
vinna på att samarbeta och samordna kring en sådan utbildning, för vi håller med motionären om
att det är viktigt att nyanlända får vetskap och information om den svenska modellen. Vi föreslår
avslag på motionen.
Motion FaS.6.208
Avdelning 3 Halmstad
Matthias Oskarsson
Medlem saknar kunskap
Vårt förbund har slogan Stark tillsammans. Vi är jätteduktiga på att värva medlemmar, men tyvärr
så tappar vi också ännu mer medlemmar. Detta kan bero på att man får ett arbete inom ett annat
kollektivavtalsområde. Men också för att man tycker att facket är dyrt, eftersom man aldrig har
förstått nyttan med facket. Till exempel på grund av att vår kamrat har aldrig gått en kurs där
någon förklarat vad ett fackligt medlemskap innebär.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för att alla ska få frågan att gå kursen Medlem i facket

Utlåtande över motion FaS.6.208

Bifall

Att se till att så många som möjligt deltar i vår kursverksamhet är viktigt av en rad anledningar,
bland annat de som motionären tar upp i att det är ett sätt att behålla medlemmar då de får en
bättre kunskap om vad facket är och vad medlemskapet betyder. Att Handels verkar för att alla
får frågan att gå Medlem i facket är därför ett fullt rimligt mål.
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Motion FaS.6.209
Avdelning 20 Stockholm
Katarina Helling
Pusselbitarna
Alla våra medlemmar ska ha så goda möjligheter som möjligt att delta på möten och utbildningar.
Den tekniska utvecklingen i vårt samhälle går framåt i hög fart och ger oss möjligheter att skapa
nya konstruktiva lösningar.
Att få ihop sitt livspussel kan många gånger vara svårt för oss alla. Många av oss har långa eller
oregelbundna schemalagda arbetsdagar, otrygga anställningar och hög arbetsbelastning som gör att
det kan vara svårt att delta på en utbildning eller ett möte. Det finns även medlemmar i vårt land
som kan ha extra långa resvägar för deltagande eller andra underliggande orsaker. När utbildningar och möten krockar med den privata logistiken blir det ett hinder och valet blir då att avstå
från utbildningar och möten och prioritera familjen.
Det här går naturligtvis att lösa med privat barnflicka, egen städhjälp, egen helikopter, limousine
till och från jobbet med privat chaufför, själv gå in till chefen och kräva att få bestämma sin arbetsdag, privat butler, kock och tripplade löner.
De här sakerna är ju få förunnat och de flesta av oss kan inte lösa sitt livspussel på detta sätt.
Det fackliga arbetet är beroende av relationsbyggande fysiska kontakter och intentionen i denna
motion är inte att de digitala lösningarna ska ersätta de fysiska mötena och utbildningarna utan
att de ska finnas tillgängliga som ett komplement till fysiska möten och utbildningar.
Det vore fåfängt att tro att vi kan stoppa den tekniska utvecklingens framfart, istället ska vi genom
att utveckla de digitala möjligheterna till deltagande göra det möjligt för fler att delta på möten och
utbildningar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels säkerställer att medlemmarna har så goda förutsättningar som möjligt att delta i
mötes- och kursverksamheten, bland annat genom digitala alternativ
Bifall
att Handels inför möjligheten till digitala utbildningar som komplement till fysiska utbildningar
i sitt ordinarie kursutbud
Bifall

Utlåtande över motion FaS.6.209
Som motionären skriver för den tekniska utvecklingen med sig möjligheter för oss som facklig
organisation. Digitala verktyg kan underlätta för deltagande och är ett bra komplement till fysiska
möten och kurser. Detta förutsätter också att förbundet ser till att medlemmarna har goda förutsättningar för att kunna delta i verksamheten, varför förbundsstyrelsen yrkar på bifall av motionen
i sin helhet.
Motion FaS.6.210
Avdelning 20 Stockholm
Katarina Helling
Demokrati och samhället
Det är inte lätt att växa upp i dagens samhälle. Kraven på våra egna kunskaper ökar och du ska
hela tiden vara ditt eget uppslagsverk och kunna allt. Vi lever i ett samhälle som styrs av allt hårdare krav, politik och idéer som vi båda gillar och ogillar.
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I Sverige har vi stora möjligheter att få vara med och påverka olika typer av beslut och det är ju
otroligt bra. Men för att kunna göra det behöver du kunskap om hur samhället och demokratin
fungerar. Vilka bestämmer i olika frågor? Vart vänder jag mig om jag vill påverka ett beslut? Hur
går det till? Det är otroligt viktigt för oss som individer, för oss som medborgare, för oss som medlemmar och för demokratin att ha grundläggande kunskaper. Hur ska vi annars kunna påverka vår
vardag och vårt arbetsliv? Vi är en kamporganisation som vill vara med och visa vägen. Vi behöver
visa vad vill och vart vi vill vara på väg och för att kunna göra det behöver vi klä på oss och få veta
hur vi skall göra.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels, genom utbildningsinsatser, ska säkerställa att medlemmarna får bredare kunskap hur
demokratin och samhället fungerar
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.6.210
Motionären tar upp en rad viktiga poänger. Kunskapen om samhället, hur det fungerar och hur
det går att påverka är centralt för vår möjlighet att påverka det i en riktning som gynnar våra
medlemmar. Det är gällande vetskapen, eller bristen på vetskap, om vårt politiska system som
orden ”kunskap är makt” sätts på sin spets.
Därför är det viktigt att våra medlemmar får de kunskaper som behövs för att kunna påverka och
göra sina röster hörda i vårt samhälle.
Samtidigt ser vi att Handels redan idag har en rad utbildningar som handlar om just detta, från
utbildningar i specifika frågor som rör medlemmen direkt till bredare utbildningar om demokratin
och ideologierna. Till exempel utbildningarna ”jobbet och samhället” om arbetsmarknad, välfärd
och politisk påverkan. ”Jämlikhetsakademin” som bland annat rör demokratin ur olika synvinklar,
”vi bygger landet” om arbetarrörelsens historia och ”insikter” om politiska ideologier.
Utöver det kan det mycket väl finnas ett behov av mer grundläggande kunskaper om samhället,
men någonstans måste gränsen dras mellan vad skolan är mest lämpad att erbjuda och vad vi som
facklig organisation bör fokusera på. Vi har också ett utbyte med bland annat skolverket om vad
vi anser bör ingå i den ordinarie undervisningen.
Motion FaS.6.211
Avdelning 20 Stockholm
Avdelningsstyrelsen
Utbildning för folkrörelsens anställda
Under årtionden har många av våra arbetarrörelseanknutna folkrörelser fjärmat sig mer eller mindre från sina rötter. Att även folkrörelserna måste anpassa sin verksamhet efter verkligheten är
förstås självklart. Men ofta tar förändringarna ”fel” väg. Det kan röra sig om allt från att ta stämmobeslut på att organisationen inte längre är en folkrörelse och blir mer av ett försäkringsbolag,
att kalla medlemmar för kunder till att systematiskt försöka jaga bort de fackligt aktiva.
Men även mindre och inte helt tydliga steg som att de som anställs inte längre kommer från den
egna organisationens eller närliggande organisationers förtroendevalda, utan från andra typer av
organisationer med andra mål och syften, från kommunal verksamhet, till – i värsta fall – privata
näringslivet. Dessa, oftast chefs-, rekryteringar görs för det mesta fullt medvetet, för att man vill
göra en förändring som är svårt att göra med befintlig ledning. Förändringen genomförs, men väldigt ofta på bekostnad av en bit av folkrörelsens själ.
Många organisationer har också genomgått en så kallad professionalisering, vilket i klartext betyder att man prioriterar högskolepoäng framför förmågan att jobba med människor. Plötsligt
nämns inte folkrörelsetanken i rekryteringsannonsen, facket plockas bort från rekryteringspro145 – KONGRESSMOTIONER 2021
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cessen och vips anställs personer som för sitt liv inte tänker lämna Unionen eller sitt SACO-skrå eller – ännu värre – inte har en tanke på att vara med i nån form av fackförbund.
Organisationer som i slutet av förra millenniet hade upp till 100 % facklig anslutning i Handels,
inklusive chefer, kämpar tjugo år senare med att värva medlemmar och att alls få ihop förtroendevalda till en fackklubb. Allt detta med arbetsgivarens goda minne. Detta går under namnet ”folkrörelsedöden” och om den inte hejdas kommer folkrörelserna vara urvattnade bolag med kunder i
stället för medlemmar.
Anställda inom LO-förbunden och på AFO-området har i samarbete med Runö tillgång till ett flertal utbildningar för chefer, ombudsmän och tjänstemän, de senare bl.a. ”Att vara anställd i facket”
som i sin beskrivning säger att syftet med utbildningen är ”att du ska få en tydlig bild av arbetarrörelsens och fackföreningens roll i samhället och på arbetsplatsen samt varför facklig-politisk samverkan är viktig. Du ska också förstå betydelsen av dina arbetsuppgifter i en facklig organisation.
Utbildningen tar bland annat upp den fackliga organisationens uppbyggnad från arbetsplatsen till
högsta beslutande organ, dina rättigheter och skyldigheter utifrån arbetarrörelsens värderingar
samt de olika rollerna hos förtroendevalda respektive anställda.”
För oss som är medlemmar och fackligt aktiva inom KFO:s avtalsområden är detta ljuv musik.
Ack, gällde det ock oss!
Det finns ett stort behov att fylla, kanske främst hos chefer men även övriga anställda. Det skulle
vara en del som kan hjälpa till att hejda bolagiseringen av folkrörelserna. Givetvis med vissa justeringar då det inte är fackförbund vi jobbar i. Men med pass om arbetarrörelsens historia, varför
Handels har avtal med organisationerna och varför de avtalen är viktiga att värna, med arbetsrätt
och avtalsgenomgång, hur våra organisationer har extra krav på sig att vara bra arbetsgivare som
kan, samt följer, lagar och avtal, går det att vara en modern folkrörelse samtidigt som man har en
hundraårig historia att förvalta.
Vilka organisationer pratar vi alltså om då, jo, de som går på KFO:s gröna tjänstemannaavtal, det
rosa folkrörelseavtalet, de två Coop-avtalen, Folksam samt Hyresgästföreningen.
Och vad har Handels då att vinna på detta? Om (främst) cheferna inom de aktuella organisationerna har en förståelse för vilket arv de är satta att förvalta och varför kraven på dem är höga, och
för hur vi tolkar arbetsrättslagar och avtal, kan folkrörelsedöden hejdas och trenden vändas och
som en förlängning bana väg för en högre anslutning till Handels. En sådan utbildning skall givetvis inte ersätta Handels medlemsutbildningar, utan i stället nå en nygammal grupp som vi tappat
greppet om. Det vore förstås bra om KFO involverades t ex genom att de är med och finansierar
det hela.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för möjligheten att ta fram en utbildning för chefer inom de arbetarrörelseanknutna folkrörelserna i motionens anda
Bifall
att Handels verkar för möjligheten att ta fram en personalutbildning för personal inom de arbetarrörelseanknutna folkrörelserna i motionens anda
Besvarad
att Handels använder sig av en referensgrupp från ett antal av de i motionen uppräknade organisationerna i förarbetet med att ta fram de ovan nämnda utbildningarna

Utlåtande över motion FaS.6.211

Besvarad

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att folkrörelsens starka koppling till arbetarrörelsen
måste bevaras och främst stärkas. Motionären pekar på en rad förbättringsområden inom folk-
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rörelserna där Handels kan bistå. Gällande det specifika fallet med chefer, som ibland hämtas utifrån, är det särskilt viktigt att dessa har en god förståelse för den breda folkrörelsen och arbetarrörelsen, men också främst att de har en god förståelse för arbetsrätt och fackligt arbete. En exakt
utformning för utbildning, eller i vems regi det ska ske, är någonting att ta sig an framöver. Det
finns också möjligheter för oss att få chefer att ta del av de utbildningar som redan finns. Men Förbundsstyrelsen anser att Handels kan se vidare på den möjligheten, varför vi yrkar bifall på första
Att-satsen.
Angående övriga utbildningar för personal anser vi att det redan finns gott om utbildningar som
fyller de kriterier motionären skriver om. Dels kan alla medlemmar gå våra medlemsutbildningar,
även facklig intro finns tillgänglig för icke-medlemmar. Runö folkhögskola erbjuder dessutom specifika personalutbildningar för anställda inom folkrörelsen som organisationer kan beställa. Varför
vi anser Att-sats två och tre vara besvarade.
Motion FaS.6.212
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Modernisera Mina sidor
På Handels hemsida finns Mina sidor där vi bland annat kan hitta vårt kollektivavtal och uppge
vad vi har för lön. Det är gott och väl, men sidan behöver moderniseras och fyllas på med lämpliga
funktioner.
Några exempel som skulle underlätta för medlemmar och förtroendevalda är om det gick att se
vilka kurser jag är anmäld till, vilka kurser jag har gått samt vad jag för närvarande betalar i medlemsavgift. Det är medlemsnytta som heter duga!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels tillser så att det på Mina sidor går att se vilka kurser man har gått
Bifall
att Handels tillser så att det på Mina sidor går att se vilka kurser jag är anmäld till
Bifall
att Handels tillser så det på Mina sidor går att se vad man betalar i medlemsavgift
Bifall

Utlåtande över motion FaS.6.212
Förbundet arbetar för tillfället med ett projekt för att förbättra Mina Sidor. En del av det projektet
är att undersöka just de sakerna som motionären tar upp i Att-satserna. Målen som beskrivs skulle
förenkla avsevärt för våra medlemmar och ett bifall förtydligar dessa mål, varför förbundsstyrelsen
yrkar på att motionen bifalls.
Motion FaS.6.213
Avdelning 4 Kristianstad
Helena Isberg
Digital välkomstkurs
I dagens samhälle är det mycket som går fort. Detta är något många tar för givet. Att skriva in sig
som medlem i Handelsanställdas förbund går fort men om man sedan vill gå en kurs hos oss för att
veta mer om medlemskapet får man vänta tills nästa medlemskurs kommer. Detta kan ta tid eftersom avdelningarnas resurser och förutsättningar kan se olika ut.
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Därför vore det önskvärt att det skapades en digital välkomstkurs för våra medlemmar.
En kurs där man själv kan navigera till de ämnen man är intresserad av eller har behov av. Optimalt
vore om det kom ett välkomstmejl när man är registrerad som ny medlem med en länk till välkomstkursen.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels skapar en digital välkomstkurs för nya medlemmar som ett komplement till övriga idag
existerande kurser
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.6.213
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att en digital välkomstkurs vore önskvärd. Detta är
dock ett projekt som redan är igång och sannolikt kommer vara klart 2021.
Motion FaS.6.214
Avdelning 29 Umeå
Johan Nord
Digital utbildning i framtiden
I skrivande stund pågår coronakrisen för fullt, och all facklig utbildning och verksamhet förutom
den mest akuta är inställd eller uppskjuten. Vi som många andra organisationer blev tagna på
sängen när det kom direktiv på social distansering, och samtidigt upplever vi ett medlemstillflöde
av sällan skådat slag. Utbildningsansvariga och handledare i hela landet försöker just nu göra det
bästa av situationen för att ställa om den verksamhet som går till ett digitalt format. Säkerligen
pågår samma ansträngning i våra systerförbund i LO och andra närliggande organisationer såsom
ABF och folkhögskolor och liknande.
Detta arbete är inte helt lätt. Ett kursmaterial anpassat för utbildning med fysisk närvaro, gruppdiskussioner, grupparbeten, gruppdynamiska övningar och så vidare, kan inte rakt av köras digitalt
med webbkamera. En övning som är lättorganiserad och effektiv i ett rum fullt av deltagare kanske
är svårt att tillämpa och rent av försvagar inlärningsprocessen. Å andra sidan kan det finnas övningar och annat som lämpar sig bättre i ett digitalt format än vad det skulle göra i ett klassrum.
Vårt utbildningsmaterial måste omarbetas, på samma sätt som vi analyserar dagens befintliga utbildningar tillsammans med studieombudsmän och kurshandledare. Rätt sorts utbildningsmoment
måste sättas samman med rätt sorts verktyg och hjälpmedel för att fungera på bästa sätt i en digital
miljö.
Vårt utbildningsmaterial och handledarmaterial innehåller ett antal verktyg och hjälpmedel som
kan användas för att sätta ihop övningar eller få fram pedagogiska poänger, eller bara som organisatoriska hjälpmedel. Många av dem är digitala redan idag, och används flitigt på våra utbildningar. Problemet är att det inte finns någon direkt samordning eller kvalitetssäkring för de här
verktygen. Det gäller att man som handledare träffat rätt kollega som tipsat om rätt verktyg, eller
att man själv sökt på internet och hittat verktyg som kan användas i undervisningen. Verktygen
kanske kräver licens. Verktygen kanske kräver integritetskränkande inloggningsinformation. Verktygen kanske inte är framtidssäkra. Verktygen kanske utvecklas av företag som inte har kollektivavtal och/eller är rent arbetarfientliga.
Likaså kanske handledarutbildningen borde om- eller vidareutvecklas, för att skapa en likvärdig
utbildningsnivå för alla avdelningar. Kvaliteten på en utbildning bör inte vara avhängigt att man
som deltagare har turen att få en handledare som på eget bevåg skapat ett utbildningsformat som
fungerar. Den pedagogiska grundkursen bör inkludera distanspedagogik i någon form för att alla
handledare ska ha samma förutsättningar.
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Vidare bör avdelningarna kunna tillhandahålla den utrustning som krävs för att hålla utbildningen
på ett meningsfullt sätt, antingen som utlåningsutrustning, eller tillhandahålla den på själva avdelningskontoret.
En satsning av det här slaget skulle inte bara gynna förbundet i kristider, utan skulle även utradera
bekymren med stora geografiska avstånd. Bristen på handledare skulle vara enkelt avhjälpt om avdelningarna kunde erbjuda varandra inhoppare oavsett var i landet de befinner sig. En handledare i
Malmö skulle kunna hålla kurs tillsammans med en handledare i Luleå, för deltagare från Karlstad,
Växjö, Dorotea och Södertälje.
En satsning av det här slaget bör naturligtvis samordnas med övriga systerförbund. Samma argument som i förra stycket kan användas tvärfackligt. En handledare från Livs i Uppsala kan hålla
Medlem i facket tillsammans med en handledare från Hotell & Restaurang i Östersund, för ett
gäng glada Transportare från Göteborg.
Digital utbildning på distans är ett viktigt komplement till dagens utbildningar, och för att vi inte
ska uppfinna hjulet igen, samtidigt, och på hundra olika platser, måste vi göra en långsiktig satsning tillsammans.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet gör en långsiktig digital satsning enligt ovan, specifikt riktad mot att anpassa befintligt och blivande kursmaterial till att fungera effektivt även som distansutbildningar
Besvarad
att förbundet ska verka för att LO ska göra samma satsning tvärfackligt med övriga medlemsförbund
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.6.214
Motionären tar upp en rad viktiga poänger. Vår utbildningsverksamhet behöver bli mer anpassat
till ett digitalt format. Pandemin har tvingat på oss en snabb digitalisering men behovet av bra och
lättillgängliga digitala verktyg försvinner inte efter pandemin. Handels måste fortsätta utveckla,
strukturera och förbättra både våra digitala verktyg och det material vi har för att anpassa till distansutbildningar.
Inte minst på grund av alla de fördelar distansutbildningar kan föra med sig gällande tillgänglighet,
avstånd, möjligheten för större samordning och samarbete mellan avdelningar. Distansutbildning
kan aldrig ersätta fysiska träffar, men det är ett viktigt komplement som behöver vidareutvecklas.
Då vi till stor del delar motionärens analys av förbundets framtida utbildningsbehov har studieverksamheten redan påbörjat ett arbete likt det motionären beskriver och det är någonting vi kommer att fortsätta med.
LO har varit positivt inställda till att fortsätta erbjuda grundutbudet och en del vidareutbildningar digitalt framöver. Vi verkar för att LO och förbunden ska fortsätta att utveckla de digitala
utbildningsvägarna framöver. Här ser vi också behovet av tvärfackligt arbete, precis som med resterande utbildningsverksamhet.
Motion FaS.6.215
Avdelning 36 Uppsala
Emma Kjellerby
Digitala verktyg för utbildning
Idag kan vi se att vi i samhället använder mer och mer digitala verktyg i vår vardag. När vi inte kan
ses fysiskt finns det verktyg i den digitala världen att använda oss utav. För att nå medlemmar i tider när vi inte kan ses fysiskt behöver vi utveckla utbildningar för att vår organisation inte ska stan-
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na av i organiseringen på arbetsplatserna eller i det vardagliga arbetslivet, detta gäller såväl medlemsutbildningar som utbildningar för våra förtroendevalda.
Digitala utbildningar skulle ses som ett komplement till de fysiska. Det skulle också bidra till att vi
skulle ha möjligheten att nå ut till fler medlemmar även i det dagliga arbetet utbildning där vi kan
ses fysiskt. På detta sätt kan vi även ge långväga medlemmar ett alternativ till att kunna delta i utbildningar hemma och på så sätt utbilda fler i förbundet. Ett koncept likt stegutbildningen för förtroendevalda samt all medlemmars kurs för förbundsmedlemmar.
För att så många som möjligt i vårt förbund skall kunna delta behöver vi se över olika lösningar
som kan hjälpa våra medlemmar. Exempel att låna något digitalt verktyg på avdelningarna, tex dator eller surfplatta med en uppkoppling på. Detta är viktigt för att alla oavsett inkomst skall kunna
delta på lika villkor.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels tar fram verktyg för att ha webbaserade medlemsutbildningar
Besvarad
att Handels tar fram verktyg för att ha webbaserade förtroendemannautbildningar
Besvarad
att Handels tar fram ett koncept för en digital förtroendemannautbildning
Besvarad
att avdelningarna ska tillhandahålla digitala verktyg till medlemmar inför sådana kurser
(t.ex dator eller surfplatta med uppkoppling)
Avslag

Utlåtande över motion FaS.6.215
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att digitala utbildningar är ett komplement till de fysiska som uppfyller en viktig funktion i vårt utbildningsutbud. Förbundet behöver fortsätta med utvecklingen av digitala verktyg i allmänhet och digitala utbildningar i synnerhet. De exemplen som
tas upp i Att-satserna är någonting som förbundet redan arbetar med att ta fram, förutsätta att
motionären syftar på lärarledda digitala utbildningar. Rena webbaserade utbildningar utan lärare
kan ha en plats, vi har en sådan utbildning idag, men vi tror att fokus behöver ligga på lärarledda
kurser då vi tror att det är det bästa sättet för oss att förmedla kunskap och engagemang.
Det kan mycket väl vara önskvärt att avdelningar förser medlemmar med digitala hjälpmedel i mån
om behov och budget, men det är ingenting som vi anser att kongressen bör besluta om. Ifall en avdelning anser att behovet finns bör beslutet fattas på avdelningsnivå.
Motion FaS.6.216
Avdelning 18 Västerås
Tobias Täpp, Katja Mankonen, Susanne Collander, Yukki Hunyh, Nazira Isik, Nail Eroglu,
Åsa Kratz
Digitalisering i kompetensutvecklingens tjänst
Under första halvåret 2020, då en pandemi stjälpte många av våra planer för studier och konferenser, insåg vi vikten av att hålla samman vårt förbund på andra sätt än vi varit vana vid.
Vi behöver kunna verka som facklig organisation oavsett om vi kan ses fysiskt eller inte och den
digitala världens möjligheter måste tas till vara. Vi ser behovet av fortsatt facklig kompetensutveckling även om vi inte kan mötas på en konferensanläggning.

150 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021

Kurs- och konferensutbud måste vara mer flexibla och kunna genomföras på alternativa sätt och
i andra kanaler och under andra former.
Som ett komplement till de viktiga fysiska möten vi naturligtvis vill och måste genomföra, kan digitala kortare möten och informationer vara viktiga för dem som annars inte har möjlighet att
exempelvis ta ledigt från sitt arbete, eller har andra privata skäl till att inte kunna delta på kurser
och konferenser.
Fler skulle ges en chans till fackliga kunskaper och kompetensutveckling som idag inte ges möjligheten.
Jag föreslår kongressen besluta
att det läggs till en punkt på sidan 9 i FS förslag:
”• Att Handels verkar för att finna bra digitala lösningar för distansstudier och distansverksamhet
för sin medlemskår”
Bifall

Utlåtande över motion FaS.6.216
Som motionären skriver behöver facklig verksamhet fortgå oavsett om det är möjligt att ses fysiskt
eller ej. Dessutom kan studier och verksamhet på distans fungera som ett utmärkt komplement till
övrig verksamhet. Det är därför rimligt att detta också skrivs in i programmet för facklig styrka
Motion FaS.6.217
Avdelning 2 Trollhättan
Sofia Larm
Alla nya medlemmar ska erbjudas facklig introduktion
Alla anställda och förtroendevalda inom Handelsanställdas förbund har minst en viktig uppgift, det
är att värva medlemmar. Våra utmaningar i vårt unga förbund är att få våra medlemmar att stanna
kvar som medlemmar. Därför anser jag att det är vår gemensamma uppgift att få alla nya medlemmar att förstå varför facket är så viktigt. Detta kan göras genom att prata med dem men framför
allt så har utbildning visat sig vara en framgångsrik faktor.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska erbjuda alla nya medlemmar en facklig introduktion

Utlåtande över motion FaS.6.217

Bifall

Förbundsstyrelsen håller helt med motionären om vikten av att medlemmar förstår varför facket
är så viktigt och ges en introduktion i hur facket fungerar, varför förbundsstyrelsen yrkar bifall på
motionen.
Motion FaS.6.218
Avdelning 18 Västerås
Anne-Christine Björkman, Camilla Ringvall, Linda Körling, Henrik Tallbacka,
Niklas Norling, Tarik Filiz
Handels ska garantera att Ekonomiprogrammets elever får facklig skolinfo
I många år har vi misslyckats med att ge elever i de studieförberedande programmen facklig information i form av skolinfo. Det misslyckandet får inte fortsätta längre.
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Handels är en bransch som består av arbetare med alla möjliga utbildningar och bakgrunder. Vi
vet till och med att många arbetsgivare ser ekonomiprogrammet som en bättre merit än vårt eget
handelsprogram.
Ändå ligger vår fokus endast på handelsinriktade program.
LO har ansvaret för att besöka de studieförberedande programmen men LO har inga egna skolinformatörer. Handels tillsammans med alla de övriga förbunden förlorar varje år på att vi inte
når fler elever innan studenten men ändå fortsätter det på samma sätt.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels garanterar att alla inom ekonomiprogrammet får ett besök av LO varje år. För att
på ett bra sätt förbereda ungdomarna på vad arbetslivet innebär och hur man kan påverka det

Utlåtande över motion FaS.6.218

Bifall

Förbundsstyrelsen håller med motionären. De som kommer till våra branscher är från en rad olika
bakgrunder med olika utbildning. Vi bör göra det vi kan för att alla inom ekonomiprogrammet får
ett besök av LO varje år.
Motion FaS.6.219
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Fokus på facklig introduktion för ickemedlemmar
Det är en gammal sanning att medlemmar med kunskap om facket stannar kvar längre i förbundet.
Det är även en sanning att ickemedlemmar som får kunskap om facket har en större tendens att gå
med än de som inte känner till något om facket.
Därför bör Handels lägga fokus på att utbilda ickemedlemmar i mycket högre utsträckning än nu.
Den utbildning vi hade, Handels för alla, har fasats ut men inte ersatts med något motsvarande. Det
är meningen att klubbarna skall hålla facklig introduktion för nyanställda. Detta sker på flera arbetsplatser men de som allra mest behöver kan oftast inte hålla i en sådan introduktion.
Det borde vara självklart att Handels står i frontlinjen och utbildar ickemedlemmar, som ett led i
att växa som organisation. En sådan introduktion – i stil med Handels för alla – kan hållas på avdelningarna eller på den aktuella arbetsplatsen om möjligt. På dessa utbildningar kan tex en informationsfilm om fackets och Handels historia visas. Deltagarna får ett studiestipendium.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels tar fram en facklig introduktionsutbildning för ickemedlemmar
Avslag
att kursdeltagarna får ett studiestipendium för deltagande i utbildning
Avslag

Utlåtande över motion FaS.6.219
Kunskap om facket och vikten av facklig verksamhet är centralt, bland annat av anledningen motionären tar upp att medlemmar med kunskap om facket tenderar att stanna kvar. Samtidigt anser vi
att fokuset för vår utbildningsverksamhet bör ligga på, och utgå ifrån, våra medlemmar. Vi är en
medlemsorganisation vars främsta uppdrag är att värna de medlemmarna vi har, därför tror vi att
ett bättre tillvägagångssätt är att fokusera på medlemsrekrytering och sedan erbjuda ett större ut
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bildningspaket för dem. Möjligheten att tillskansa sig kunskap och den gemensamma bildning vi
ägnar oss åt inom facket kan också vara en god anledning att gå med.
Detta betyder såklart inte att vi helt ska överge tanken om att utbilda även icke-medlemmar, vi har
till exempel den tvärfackliga kursen Om facket som är öppen för icke-medlemmar. Men vi anser
inte att det är prioriterat att lägga mer fokus på kurser för icke-medlemmar.
Motion FaS.6.220
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Öka jämställdheten hos kursdeltagare
Ju högre upp i LO:s kunskapssystem vi kommer desto färre kvinnliga deltagare hittar vi. Detta får
konsekvenser för jämställdheten inom våra förbund. Det kan finnas olika orsaker till det - utöver
en ojämställd arbetsmarknad med otrygga anställningar inom de kvinnodominerade yrkena, kan
det till exempel det handla om att inte ha, eller inte anse sig ha, möjlighet att vara borta från familjen. Det kan också handla om motstånd från arbetsgivaren och det kan handla om dåligt självförtroende och/eller dålig självkänsla.
Det finns förstås mycket som behöver och kan göras för att bryta denna onda cirkel. Dels måste
kvinnor uppmuntras och stöttas mycket mer för gå högre utbildningar och det arbetet måste göras i
det egna förbundet. Inom Handels skulle vi t ex kunna börja göra jämförelser mellan antal män
och kvinnor bland de förtroendevalda när det kommer till högre poster, främst inom klubbarna,
samt även jämföra hur många av dessa som gått kurser inom LO:s kunskapssystem. Man behöver
kanske också fråga kvinnor vad som får dem att inte gå högre utbildning. Och kanske även männen, vad som får dem att göra det om det är det siffrorna visar.
Något som kan göras är att sätta måltal på hur stor procent som – om vi tittar till antalet kvinnor
inom förbundet – bör fås att gå de ovan nämnda kurserna. Kanske skulle ett högre stimulansbidrag
också vara en av de många vägar som behöver tas för att stärka kvinnor inom vårt kvinnodominerade förbund.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar aktivt för att få kvinnor att gå utbildningar inom LO:s kunskapssystem
Besvarad
att Handels sätter måltal för hur många procent kvinnor som skall gå utbildningar inom LO:s
kunskapssystem
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.6.220

Förbundsstyrelsen håller med motionären. Trots att en klar majoritet av Handels medlemmar och
förtroendevalda är kvinnor är kvinnor minoritet på vidareutbildningarna. Det är en utmaning för
kommande kongressperiod, som vi skriver i programmet för facklig styrka.
I programmet föreslår vi redan åtgärder i riktningen som Att-satserna syftar på. Bland annat skriver
vi om att den låga andelen kvinnor som går på vidareutbildningar är en utmaning för kommande
kongressperiod, i delen om utbildning skriver vi också att deltagandet behöver breddas med hänvisning till kvinnors deltagande i fackliga spetsutbildningar. Vi har också skrivningar om att motverka
de samhälls- och arbetsvillkor som gör det svårare för kvinnor att engagera sig fackligt, såsom att
kvinnor i större utsträckning än män har osäkra anställningar. Då vi föreslår detta i handlingsprogrammet anser vi motionen vara besvarad.
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Motion FaS.6.221
Avdelning 20 Stockholm
Avdelningsstyrelsen
Arbetsmiljö i fokus på alla utbildningar för förtroendevalda
Det är dags att sätta ner foten. Vi måste börja våga använda de verktyg vi har och se till att våra
förtroendevalda får kraft och mod att göra det. Arbetsmiljön är något som när den förbättras så
märks det tydligt för alla på arbetsplatsen. Det är ett av de bästa sätten att visa att facket gör något.
Vi tror att om vi lägger in ett avsnitt om detta varje gång vi träffar förtroendevalda på kurser så
ökar kunskaperna och det kommer att börja synas att Handels gör skillnad. Frågor som när gjorde
ni senast en riskanalys eller hur fungerar SAM på din arbetsplats? Har eran arbetsplats pratat om
den psykosociala arbetsmiljön?
Vi tror att ett sådant fokus på arbetsmiljön på våra arbetsplatser både gör att vi syns mer som organisation och bygger upp ett långsiktigt förtroende för Handels.
Jag föreslår kongressen besluta
att vi har inslag med inriktning på arbetsmiljö på de grundläggande utbildningarna för förtroendevalda
Besvarad

Utlåtande över motion FaS.6.221
Förbundsstyrelsen håller med om vikten av arbetsmiljöarbetet, det är dessutom som motionären
säger ett av de tydligaste och mest synliga områdena vi arbetar med. Samtidigt anser vi att arbetsmiljö redan finns i en rad utbildningar för förtroendevalda, även om det inte är fokus i samtliga
kurser. Det finns till exempel kurser om diskriminering och arbetsmiljö, diverse kurser för skyddsombud, en rad vidareutbildningar gällande arbetsmiljö, kurser i MBL och arbetsmiljö med mera,
varför vi anser motionen vara besvarad.
Motion FaS.6.222
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Facklig film och historia
Som medlemsvärvande förtroendevald inom Handels möter man med ganska jämna mellanrum
arbetskamrater som inte har någon klar uppfattning av vad facket är och varför facket finns. Det
finns inte alltid tid att gå in djupare i vad och framför allt varför.
I exempelvis Hyresgästföreningen, som ju också är sprungen ur folkets sammanslutning mot dåliga
bostäder och höga hyror, kommer det med jämna mellanrum kortare filmer om organisationens
historia och framväxt, vilka kamper man kämpat och vad man vunnit i och med detta. Filmerna
brukar visas på olika medlemsmöten och utbildningar och det är ett bra sätt att göra människor
uppmärksamma på varför och hur och att kampen den går vidare, den har bara börjat.
Inom Handels däremot saknar vi någonting sådant, vilket är synd. Men det går förstås att göra
nånting åt. Att ta fram en enklare och inte för lång film eller filmer som sedan läggs ut på företrädesvis youtube och/eller hemsidan eller om det finns att få låna på sticka på avdelningen, vore ett
smidigt sätt för ett stort flertal att ta del av och förstå vår bakgrund och varför det är så viktigt att
vi varje dag fortsätter kämpa för bra lön och bra villkor. En del skulle kunna visa en tidigare del
av historien och en annan en senare del. Det kan vara ”rörliga” stillbilder, ev gamla journalfilmer
med nypålagd speakerröst.
Ytterligare en sak för att lyfta Handels och fackets historia är att på hemsidan ha en tidslinje med
kortfattade texter om vår historia, som t ex Socialdemokraterna, HSB samt vår motpart Svensk
Handel.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels tar fram en eller flera informationsfilmer om fackets och förbundets historia
Avslag
att filmerna hålls lättillgängliga för enkel visning
Avslag
att Handels på handels.se beskriver sin historia med en enklare tidslinje

Utlåtande över motion FaS.6.222

Avslag

Förbundsstyrelsen håller med om att det vore bra att tydliggöra och informera om vår verksamhet
och vår historia. Vetskapen om vad vi gör och vad vi kommer ifrån ger oss styrka och kan skapa en
känsla av sammanhållning och kontinuitet, och kanske en känsla av samhörighet med de som fört
vår kamp innan oss.
Vi tycker inte nödvändigtvis att detta är en dålig idé, men tror att det är för detaljerat för kongressen att besluta om. Ifall vi vill göra någon satsning som syftar till att upplysa om vår historia behöver det finnas en öppenhet i tillvägagångssättet, även om målet är satt. Därför yrkar förbundsstyrelsen på avslag.
Motion FaS.6.223
Avdelning 12 Borås
Marie Lindqvist
LO:s stipendiefond
Då många av våra medlemmar aldrig har gått någon facklig utbildning, så kanske den första utbildningen som de går är Medlem i facket +55.
Jag tycker att denna borde jämställas med den vanliga Medlem i facket, när det gäller stipendiefonden.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att LO inkluderar utbildningen Medlem i facket +55 i stipendiefonden

Utlåtande över motion FaS.6.223

Besvarad

Medlem i facket 55+ inkluderas i begreppet ”medlemsutbildning” inom LO, vilket gör att den berättigar medel ur fonden för deltagare. Det finns dock begränsningar för fonden, en medlem kan
få stipendium om högst 9 timmar för facklig introduktion, 24 timmar för facklig medlemsutbildning och 24 timmar för facklig-politisk medlemsutbildning. Alltså kan medlemmen sammanlagt få
stipendium för 57 timmar.
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7. Politisk påverkan och opinionsbildning
Motion FaS.7.224
Avdelning 1 Malmö
Ellinor Johansson
Ungdomsaktiva ska vara en del av avdelningarnas samhällspolitiska påverkansgrupp
Ungdomsverksamheten i landets avdelningar är en av Handels grundstenar och idag är 34 % av
våra yrkesverksamma medlemmar under 30 år. För att ge ungdomsaktiva en bättre förståelse hur
mycket de har möjlighet att vara med och påverka bör också de ha en given plats i avdelningarnas
samhällspolitiska påverkansgrupper. Detta då även den samhällspolitiska påverkansgruppen bör
spegla Handels medlemskår.
Jag föreslår kongressen besluta
att ungdomsaktiva ska vara en del av avdelningarnas samhällspolitiska påverkansgrupper

Utlåtande över motion FaS.7.224

Avslag

I policyn för lokalt påverkansarbete som antogs av förbundsstyrelsen dec -19 står det att det är upp
till avdelningarna att välja dem som bäst är lämpade för att ingå i arbetet kring påverkansarbetet.
Detta för att vi upplevde att det fanns tomma platser som tidigare var vidga åt speciella uppdrag.
I policyn finns heller inget maxtak för antal personer och vi håller med om att vi i våra olika grupper och beslutande organ bör spegla vår medlemskår och precis som det står i vår ungdomspolicy
ska ungdomsverksamheten vara en naturlig del av all verksamhet. Men för att hänvisa till vår policy och för att vi tror att avdelningarna själva bäst kan bestämma vilka som bäst lämpar sig för
det lokala påverkansarbetet föreslår vi avslag på motionen.
Motion FaS.7.225
Avdelning 26 Gävle
Åse De La Cruz
Handels i sociala medier
Handels som organisation är numera ganska aktiva på sociala medier. Man publicerar många bra
saker, både på Facebook och Instagram.
Som förtroendevald vill man gärna dela dessa inlägg, så att så många som möjligt får ta del av
dessa informativa, intressanta, viktiga och ibland roliga inlägg. Men tyvärr ser man ofta väldigt
negativa och dumma kommentarer från personer som är allmänt negativa till facket, och i synnerhet Handels.
Dessa negativa kommentarer får ofta stå oemotsagda, som för det första skapar en ovilja att dela
inläggen, men även skapar fler och fler negativa kommentarer. Negativitet föder negativitet. Att
folk är negativa till facket får vi nog leva med, men vi måste alltid se till att ha motargument. Om
vi inte har det, så tolkas det som att vi står svarslösa och ger debattören rätt i det den påstår. Och
det vill vi ju inte att medlemmarna ska tro.
Handels bör fortsätta publicera bra saker på sociala medier, men vi måste bli bättre på att följa upp
kommentarerna på dessa inlägg.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ger anställda/förtroendevalda ett uttalat ansvar att arbeta med uppföljning av sociala
medier
Avslag
att Handels skapar system/rutiner för hur detta arbete ska utföras

Utlåtande över motion FaS.7.225

Avslag

I stort håller förbundsstyrelsen med om motionens mening men vi ställer oss frågande till om det
är ett ansvar som ska läggas på anställda och förtroendevalda ute i landet. Handels har absolut ett
arbete att göra med våra sociala kanaler och det är något som vi kommer att titta vidare på för att
hitta den bästa lösningen. Däremot föreslår vi avslag på motionen.
Motion FaS.7.226
Avdelning 16 Linköping
Tim Björklund
Våra röster dränks! - vi behöver utveckla vårt digitala påverkansarbete
Arbetarrörelsen och dess värderingar är under attack, på nätet i allmänhet och i sociala medier i
synnerhet.
Under en längre tid har klimatet och opinionsbildningen på nätet dragit åt höger. Näringsliv, tankesmedjor, konservativa grupperingar och extremister lägger allt mer tid och pengar på att driva
opinion emot demokrati, solidaritet och socialistiska värderingar.
Alltför ofta får rena osanningar stå oemotsagda.
Informationsflödet i kommentarsfält och debattforum fylls med retorik som inte är förenlig med
demokratiska värderingar. Fler och fler politiker på högerkanten höjer tonläget till rent absurda
nivåer och deras partier tittar snällt på.
Företag, deras organisationer och lobbyister pumpar ut kampanjer till unga för att få gig-arbeten
och otrygga anställningar att framstå som det nya och moderna medan dom skriker på alla som
ifrågasätter utvecklingen.
I kölvattnet sprids extremism och hat vilket accepteras och omfamnas alltmer, framförallt av unga.
Det är ett opinionskrig som vi håller på att förlora.
Denna uppstådda situation behöver vi i Handels agera i och stå upp emot.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels inrättar tjänster på Opinions- och kommunikationsenheten på förbundskontoret, som
ska bedriva intensivt agiterande, påverkansarbete och opinionsbildande, i digitala kanaler, främst
sociala medier, med fokus på facklig styrka, arbetarrörelsen och dess demokratiska, socialistiska
värderingar
Avslag

Utlåtande över motion FaS.7.226

Motionären har rätt i att högern länge fått dominera delar av debatten på internet. De senaste åren
har deras narrativ varit dominerade i en rad viktiga frågor. Det är viktigt att påpeka, som motionären gör, att detta inte har skapats i ett vakuum. Bakom högertwittrarna finns ofta tankar som
pumpats ut av tankesmedjor och organisationer till höger med mycket pengar.
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Detta får inte, och ska inte, stå oemotsagt. Samtidigt anser vi inte att det är kongressen som bör besluta om anställningar och tjänster, varken på förbundskontoret eller på avdelningarna.
I dagsläget finns också tjänster på förbundskontoret som arbetar med opinionsbildning, påverkan,
kampanjer i sociala meder med mera. Ifall detta ska utökas, eller ändras till att bli mer inriktat på
just agiterande i digitala kanaler, är upp till den arbetsplatsen.
Motion FaS.7.227
Avdelning 18 Västerås
Owe Ek
Facklig-politisk samverkan
Jag upplever att de flesta medlemmar inte förstår varför man har en facklig-politisk samverkan. Det
är något som vi som förbund måste vara tydligare med att synliggöra. Vi har ett unikt samarbete
med Socialdemokraterna, vilket vi ska fortsätta med. Men vi har även möjlighet att samarbeta med
enskilda partier och organisationer i enstaka frågor. Det är också något som vi måste bli tydligare med, för att vara ett förbund för alla.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att fler har insikt om varför Handels arbetar fackligt-politiskt
Bifall
att Handels ska verka för att fler har insikt om varför Handels har ett unikt samarbete med Socialdemokraterna, men med möjlighet att bilda allianser i enskilda frågor

Utlåtande över motion FaS.7.227

Bifall

Handels facklig-politiska samverkan är central för vår möjlighet att påverka politiken i en riktning
som är bättre för våra medlemmar. Motionären tar upp en viktig poäng i att inte alla har koll på
vad syftet är med vår samverkan och vad Handels får ut av den. Det är därför en god idé att vi
verkar för att informera om det syftet och vad vår utgångspunkt och syn på facklig-politisk samverkan är.
Motion FaS.7.228
Avdelning 6 Helsingborg
Johan Sjöstrand
Stärk det facklig-politiska arbetet
Det har väl inte undgått någon att SD går starkt i opinionen och inte minst bland män inom LOkollektivet? Även inom kvinnodominerade förbund, som Handels, ökar stödet för SD. Att i det
läget drar ner på facklig-politisk samverkan och det facklig-ideologiska arbetet känns inte helt
optimalt.
Vi måste tydliggöra vår ideologiska hemvist och våra rötter i svensk Arbetarrörelse. Istället för
att backa från politiskt inflytande och facklig-politisk samverkan är det av högsta vikt att vi ökar
det. Vi måste visa på de ideologiska skillnaderna mellan olika politiska partier och vad det innebär
för oss och våra medlemmar.
Vår naturliga hemvist är hos Socialdemokraterna och det är också där vårt huvudsakliga fokus
skall ligga. En målsättning för oss måste vara att minst 50% av de förtroendevalda socialdemokraterna kommer från LO-leden och inte minst Handels.

158 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021

Vi får ofta höra att Socialdemokraterna har övergivit arbetarna men faktum är att arbetarna i lika
hög grad övergivit Socialdemokraterna. Därför är det viktigt att Handels och LO driver på för att
Socialdemokraterna skall driva våra frågor, vinna våra medlemmars röster och undvika att Socialdemokraterna känner sig tvungna att ingå avtal likt Januariavtalet.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ökar det facklig-politiska arbetet och samverkan med i första hand Socialdemokraterna
Avslag
att Handels inleder ett arbete med syfte att öka andelen förtroendevald inom Socialdemokraterna
med bakgrund inom LO-kollektivet, främst medlemmar i Handels, och tar fram en tydlig strategi
för hur detta skall uppnås
Bifall

Utlåtande över motion FaS.7.228

Förbundsstyrelsen yrkar bifall till attsats två då det är viktigt för oss att det är en hög grad av arbetare som är förtroendevalda i arbetarepartiet Socialdemokraterna och såklart också från Handels
för att kunna driva våra frågor i politiken. Dock ser vi inte att vi behöver ett beslut på att vi ska utöka det redan fungerande facklig-politiska samarbetet med Socialdemokraterna och föreslår därför
avslag på Att-sats ett.
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Övrigt
Motion Övr.229
Avdelning 20 Stockholm
Frida Antbrink
Arbetsmiljö eget handlingsprogram
Arbetsmiljö är ett enormt område på våra arbetsplatser där mycket finns att göra. Att baka ihop
arbetsmiljö med arbetsrätt, ”Handlingsprogram för trygga jobb”, känns inte rimligt. De två går
hand i hand men är även olika områden med delvis olika lokala organisationer; skyddsorganisation
och facklig organisation (klubb, fackombud).
Jag föreslår kongressen besluta
att Arbetsmiljö behandlas i ett eget handlingsprogram

Utlåtande över motion Övr.229

Avslag

Vi delar motionärens uppfattning om att arbetsmiljö är ett stort område där mycket finns att göra.
Vi vill dock begränsa antalet program och se till att närliggande frågor hanteras tillsammans. Därför har vi valt att låta frågorna ligga i ”Handlingsprogram för trygga jobb”. Vi vill understryka att
detta inte gör arbetsmiljöfrågorna mindre viktiga än om de haft ett eget program.
Motion Övr.230
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Branschklubbar
På kongressen 2016 beslutades att alla avdelningar ska ha en branschklubb för kooperativa tjänstemän. Underlag för att genomföra detta beslut finns inte på de flesta avdelningar, därför ska detta
krav tas bort.
Jag föreslår kongressen besluta
att man tar bort kravet på att alla avdelningar ska ha en branschklubb för kooperativa tjänstemän
Bifall
Motion Övr.231
Avdelning 9 Växjö
Klubben på Power
Enskild motion
Sänkt skatt för pensionärer
I dagsläget så betalar en pensionär mer skatt än vad en arbetstagare gör. Detta är på grund av jobbskatteavdraget.
Vi anser att det inte är rättvist för dagens pensionärer som varit med och byggt upp vårt samhälle
och även vårt förbund.
Vi anser att det inte är okej att ha mindre än vad existensminimum är. En person som går i pension
och som har jobbat och betalt skatt i hela sitt yrkesverksamma liv bör/ska vara skattebefriad.
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Vårt förslag är att jobba fram ett skattesystem som bygger på hur länge man kunnat bidra till välfärden. Att kunna tillgodose sig medlemskapet i något av de olika förbunden.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för ett mer rättvist skattesystem

Besvarad

att Handels verkar för att jobbskatteavdraget omfattar även pensionen

Utlåtande över motion Övr.231

Besvarad

Frågan om ett reformerat skattesystem har lyfts upp på den politiska dagordningen i och med att
den nämns i Januariöverenskommelsen. För att påverka resultatet av detta reformarbete samarbetar vi genom LO med Tankesmedjan Tidens om en skuggskatteutredning där bland annat
fem underlagsrapporter tas fram.
Handels delar motionärens åsikt att skattesystemet är orättvist och bör förändras. Vi delar alltså
motionärens åsikt om att det är fel att pensionärer beskattas högre än arbetstagare. Pension är ju
trots allt uppskjuten lön. Mer exakt är Handels och LOs gemensamma uppfattning att man bör
ersätta jobbskatteavdraget, det särskilda grundavdraget för pensionärer samt skattereduktionen
för sjuk- och aktivitetsersättning med en ny statlig skattereduktion lika för alla former av förvärvsinkomster. Men ett sådant avdrag bör av fördelningsskäl inte omfatta höga inkomster. På så sätt
kan skattesystemet bli mer rättvist.
Motion Övr.232
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Krav på kollektivavtal vid upphandlingar!
En stor del av LO-förbundens medlemmar arbetar på företag vars verksamhet i olika omfattning
handlas upp av kommuner, landsting/regioner och staten. Till exempel kommer ungefär hälften av
omsättningen i hela taxibranschen från upphandlad trafik i form av bland annat färdtjänst, sjukresor, skolresor, särskoleresor, sysselsättningsresor och sjukresor. Vi ser tydligt hur upphandlare
alltför ofta struntar i att fråga sig hur anbuden kan vara så låga! Alltför ofta är svaret att de anställda får subventionera verksamheten med usel lön och usla villkor i övrigt! Detta är oacceptabelt!
Även om inte Handels medlemmar i lika stor utsträckning som andra LO-förbundsmedlemmar
jobbar på arbetsplatser där en större eller mindre del av omsättningen är upphandlad verksamhet,
så förekommer detta även i våra branscher. Det är även ett problem som i allra högsta grad berör
hela fackföreningsrörelsen!
Det måste bli en självklarhet att ställa krav på att det ska finnas kollektivavtal hos de företag som
kan komma ifråga vid upphandlingar av all verksamhet! Vi vet alla alltför väl hur lite värt det är
att en arbetsgivare har ”kollektivavtalsliknande villkor”! En tennisboll kan ju sägas ha en ”äppelliknande form”, men smakar tennisbollen som ett äpple…?
Det är dags att vi på allvar ställer krav på att politiker skall börja ställa krav på kollektivavtal vid
upphandlingar och även se till att ha uppföljning och kontroll av de ”skall-krav” som ofta ställs i
en upphandling men som upphandlaren sedan inte bryr sig om att kontrollera att företaget följer.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att upphandlare ställer krav på att den som ”vinner” en upphandling skall ha
kollektivavtal som också skall följas. Om så krävs skall Handels verka för en ändring av Lagen om
offentlig upphandling så att det inte råder några tvivel om möjligheten att ställa ”skall-krav” på
kollektivavtal vid upphandlingar
Besvarad

Utlåtande över motion Övr.232

Vi delar motionärens uppfattning om att krav på kollektivavtal vid upphandlingar är ett viktigt och
bra sätt att påverka mångas arbetsvillkor. Det är möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar och att sådana krav också ska ställas av politiker. Det här är en fråga som vi driver inte
minst genom LO.
På senare tid har det spridits en uppfattning om att EU-rätten skulle stå i vägen för att ställa den här
typen av krav vid upphandling. Den bilden sprids av vissa jurister och av borgliga politiker. Men
EU har själva gått ut och sagt att det är möjlig att ställa denna typ av krav. Lagen behöver därmed
inte ändras men kunskapen om att detta är möjligt behöver spridas.
Motion Övr.233
Avdelning 33 Luleå
Joakim Isaksson Markström
Enskild motion
Handels skall stå bakom en ny könstillhörighetslag
Sverige blev 1972 först i världen med en lag som gav transpersoner möjlighet till att ändra juridiskt
kön och att genomgå underlivskirurgi. 50 år senare ses lagen som föråldrad då den inte ligger i linje
med en nutida syn på könsidentitet, där kropp och identitet inte behöver stämma överens enligt
normen.
Lagen som jag anser borde förändras heter ”fastställande av könstillhörighet i vissa fall” men kallas
ofta för könstillhörighetslagen. Lagen reglerar två saker:
- transpersoners möjlighet till underlivskirurgi, och
- att ändra juridiskt kön.
Frågan om en ny lag har utretts i många omgångar och man har fått igenom viktiga ändringar till
exempel slopat kravet att vara ogift och steriliserad för att få ändra juridiskt kön. Men lagen är
fortfarande ineffektiv och omodern. Genom att förändra lagen skulle viktiga resurser frigöras och
köerna för de som behöver könsbekräftande vård minskas.
Att vara ett förbund som står upp för allas lika värde och allas rätt att vara och leva som den man
identifierar sig att man är kräver att man ställer sig bakom viktiga beslut och lagar som kan förändra livet för så många. Handelsanställdas förbund måste stå på barrikaden och ta kampen för
alla våra medlemmars rätt till en bra vård. Vi kan inte förlora fler familjemedlemmar, vänner, kollegor eller medlemmar i väntan på den könsbekräftande vården. Genom att ställa sig bakom en ny
lag skulle fler vilja leva.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund ställer sig bakom ett införande av en ny lag där man delar upp den
lag som idag kallas könstillhörighetslagen i två lagar:
- en som handlar om juridiskt kön, och
- en annan som handlar om ingrepp i könsorganen
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att Handelsanställdas förbund driver på politiken att anpassa juridiken efter fler än två kön
Bifall
att Handelsanställdas förbund startar samarbete med organisationer (exempelvis RFSL) som har
gedigen erfarenhet av HBTQIA+ för att ta lärdom och kunna genomlysa hela organisationen för
att säkra upp att alla känner sig välkommen och inkluderad i organisationen
Bifall

Utlåtande över motion Övr.233
Fler och fler identifierar sig vare sig som man eller kvinna. För dessa, som ofta kallar sig icke-binära, är detta inte en liten bagatellartad fråga utan handlar om något mycket existentiellt nämligen
rätten att vara den de är. Trots det delar juridiken upp oss i två kön. I flera länder som Tyskland,
Nepal, Malta, Indien och Island har de valt att lösa frågan på liknade sätt som motionären föreslår
genom att inför ett tredje juridiskt kön. Faktum är att 100 miljoner invånare i EU redan har rätten
att definiera sig som icke-binära om de så önskar.
När Sverige nyligen granskades i FN:s råd för mänskliga rättigheter rekommenderas Sverige att
utreda införandet av ett tredje juridiskt kön. I sitt svar valde Sverige tyvärr att inte anta denna rekommendation.
Handels ska jobba för att fler ska få leva sina liv fullt ut. Att de ska känna sig bekväma med att
vara sig själva på jobbet och i samhället. Här kan vårt stöd göra skillnad i en fråga som kanske inte
rör så många av våra medlemmar men som har stor betydelse för de som berörs.
Vi föreslår därför bifall på Att-sats 2 och 3. Att-sats 1 vill vi avslå då den går ned på en allt för detaljerad nivå gällande lagstiftningen.
Motion Övr.234
Avdelning 33 Luleå
Joakim Isaksson Markström
Enskild motion
Dags att sluta fråga om kön vid medlemskap, enkäter och formulär
Begreppet kön kan betyda många olika saker. Det kan betyda juridiskt kön, alltså det som står i
identitetshandlingar och kan läsas ut av näst sista siffran i svenska personnummer. Alla som folkbokförs i Sverige registreras som antingen juridisk man eller juridisk kvinna.
Det juridiska könet stämmer inte alltid överens med hur en person uppfattas av andra eller hur personer identifierar sig. En person som lever som och av andra läses som man kan ha det juridiska könet kvinna och vice versa.
Oftast är den viktigaste och mest relevanta betydelsen av begreppet kön den egna uppfattade könsidentiteten. Det finns massor av sätt att definiera sitt kön utöver man och kvinna. Det är därför viktigt att ge personer möjlighet att välja mellan fler än två alternativ.
Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.
Kvinna
Man
Icke binär
Annat alternativ
Handels är ett starkt fackförbund med medlemmar i olika branscher och åldrar. Vi bör ta kampen
för att alla våra medlemmar ska känna sig inkluderade och genom att ändra detta bidrar vi till att
fler känner sig inkluderade. För någon kanske detta är en bagatell medan det för någon annan
är livsavgörande.

163 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021

Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund vid tecknande av medlemskap ger möjlighet till blivande medlemmar
att själv definiera sin könsidentitet
Bifall
att redan befintlig medlem ska kunna uppdatera sin könsidentitet på ”Mina sidor”
Bifall
att alla enkäter, formulär som hela Handels skickar ut använder sig av fler alternativ än man och
kvinna för att ange sin könsidentitet: Kvinna, Man, Icke binär, Annat alternativ
Avslag

Utlåtande över motion Övr.234
Fler och fler identifierar sig vare sig som man eller kvinna. För dessa, som ofta kallar sig icke-binära, är detta inte en liten bagatellartad fråga utan handlar om något mycket existentiellt nämligen
rätten att vara den de är.
Handels ska jobba för att fler ska få leva sina liv fullt ut. Att de ska känna sig bekväma med att
vara sig själva på jobbet och i samhället. Här kan vi aktivt göra skillnad genom att skapa fler möjligheter för fler att få möjlighet att själv definiera sitt kön gällande sitt medlemskap och när de svarar på enkätundersökningar.
Redan idag innehåller en del av våra enkäter fler svarsalternativ än man och kvinna men mer kan
göras. En farhåga som ibland lyfts är att det skulle vara svårare att jämföra kvinnor och män om
fler svarsalternativ införs eller att enskilda individer skulle välja ”annat” bara för skojs skull. Vi
menar att det inte är något hinder att jämföra kvinnor och män bara för att det finns en tredje och
ev en fjärde kategori. Det finns inte heller något sätt att skydda våra undersökningar om någon
skojar genom att svara motsatt kön.
Anledningen till att vi föreslår avslag på sista Att-satsen är att den är för detaljerad om exakt vilka
svarsalternativ som ska anges.
Motion Övr.235
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Trygghet även efter 65!
I dagens arbetsliv förväntas vi att fortsätta jobba efter 65 års ålder och många av våra medlemmar
som är pigga och friska vid den åldern känner sig mer eller mindre tvingade att fortsätta jobba för
att få en rimlig pension. Andra fortsätter för att de trivs med sitt arbete och sina arbetskamrater.
Oavsett varför fler och fler av våra medlemmar fortsätter jobba efter 65 års ålder så är det en stor
och märklig orättvisa att vissa av våra avtals- och medlemsförsäkringar upphör att gälla vid 65 års
ålder även om medlemmen fortsätter jobba.
Till exempel sker ingen insättning till avtalspensionen efter 65 års ålder inom de flesta avtalsområden om inte den anställde kommer överens med sin arbetsgivare. Till exempel sjuk- och efterlevandeförsäkringen som erbjuds fackliga medlemmar via Folksam utgår också den från att ingen
skall arbeta efter 65 års ålder.
Vi må alla tycka att det är en trist utveckling att fler och fler känner sig tvingade att fortsätta jobba
efter 65 års ålder men måste ändå inse att prognoserna för framtiden gör gällande att vi kommer
att leva längre och vara friskare och det innebär att i framtiden kommer fler och fler att både vilja
och behöva jobba efter 65 års ålder. Det är dags att vi moderniserar synen på våra avtalsförsäkringar och våra medlemsförsäkringar så att de styrs av hur länge vi jobbar istället för av en viss åldersgräns.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att ta bort 65-årsgränsen inom alla kollektivavtalsförsäkringar så att de
anställda omfattas så länge de är yrkesaktiva
Bifall
att Handels verkar för att ta bort 65-årsgränsen inom medlemsförsäkringarna som Folksam erbjuder så att de ger fullgott försäkringsskydd så länge medlemmarna är yrkesaktiva

Utlåtande över motion Övr.235

Bifall

Motionären tar upp en viktig fråga som berör allt fler då fler fortsätter arbeta allt högre upp i
åldrarna. Självklart ska även den som fyllt 65 ha ett fullgott försäkringsskydd.
Motion Övr.236
Avdelning 6 Helsingborg
Marcus Strandberg Avd 6, Gert-Åke Mathisen Avd 6
Digitalisering
Förtroendevalda och anställda har svårt att följa upp beslut som fattas på kongresserna.
Det hade varit önskvärt om man gav alla möjlighet att se hur besluten följts upp och hur långt man
kommit i processen.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet digitaliserar alla kongressbeslut så motionärer, medlemmar, personal och förtroendevalda kan se vart i processen vi ligger. From. denna kongress (2021)
Bifall
att förbundet i möjligast mån även digitaliserar beslut fattade på tidigare kongresser

Utlåtande över motion Övr.236

Bifall

Handels blir steg för steg allt mer digitala och vi verkar för att även vår uppföljning av kongressbeslut ska bli mer digital. Vi tycker att motionärens idé om att tillgängliggöra information om hur
arbetet med att genomföra kongressbeslut fortskrider är bra och bidrar till mer öppenhet. Därför
föreslår vi bifall på denna motion.
Motion Övr.237
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Egna lokaler i första hand
De senaste decennierna har många av LOs och LO-förbundens kursgårdar sålts. För att stödja
varandra bör vi inom LO-familjen förlägga kurser och konferenser på kursgårdar som vi själva äger
samt i lokaler som ägs av våra inom arbetarrörelsen närstående organisationer.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels när det är möjligt förlägger kurser och konferenser till kursgårdar och lokaler som tillhör Handels eller närliggande organisationer och verksamhet
Bifall
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att Handels arbetar aktivt för att öka verksamhetens beläggningsgrad på kursgårdar och lokaler
som tillhör Handels eller närliggande organisationer och verksamhet
Bifall

Utlåtande över motion Övr.237
Arbetarrörelsens kursgårdar och folkhögskolor är viktiga för oss och självklart ska vi stödja dem
genom att förlägga vår verksamhet där så ofta vi kan.
Motion Övr.238
Avdelning 33 Luleå
Erica Lindqvist
Enskild motion
Servera grönare mat under utbildningarna
Under senare år har klimatfrågan debatterats flitigt och Handels principprogram behandlar just
vikten av en hållbar utveckling och klimatomställning och bör därför börja i de egna leden.
Handels bör sätta upp klimatmål där all mat och allt fika som serveras under våra centrala utbildningar skall vara vegansk. De gånger utbildningar sker på t ex högskolor där det serveras en
blandad buffé och redan finns veganska alternativ behövs det inte men de utbildningar där mat
eller fika förbeställs och man har möjlighet att påverka bör man beställa vegansk kost.
Genom att servera vegansk mat istället för enbart vegetarisk är man mer inkluderande då behovet
av olika sorters specialkost, på grund av t ex allergi, automatiskt minskas då den veganska kosten
redan är mjölkfri och den passar även vegetarianer.
Möjligheten att beställa specialkost ska självklart finnas kvar då den veganska kosten, om än den
minskar majoriteten av olika specialkoster ändå inte täcker alla allergier.
Den veganska maten är klimatsmart och nuförtiden finns det många olika svenska lokala alternativ
att välja istället för animalisk kost.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels i största möjliga mån ska servera klimatsmart, hållbar mat under sina utbildningar
Bifall
att all mat, inklusive fika, som kan förbeställas ska vara vegansk

Utlåtande över motion Övr.238

Avslag

Vi behöver alla hjälpa till med att dra vårt stå till stacken och ställa om till ett mer hållbart sätt
att leva. En del av den omställningen går genom medvetna val om vad vi konsumerar och äter.
Här menar vi att Handels kan göra mer genom att i den mån det går tänka mer klimatsmart när vi
beställer mat till utbildningar etc. Vi menar dock att motionens andra Att-sats är för långtgående.
Det finns tillfällen när vegansk mat inte är att föredra även om den är möjlig att förbeställa.
Motion Övr.239
Avdelning 4 Kristianstad
Helena Isberg
Kollektivavtal???
Att vi som fackförbund ställer krav på att de företag som vi gör upphandlingar hos har kollektivavtal borde vara en självklarhet.
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Om vi köper profilkläder eller bokar en konferens avfärdar vi direkt om företaget inte är bundet av
kollektivavtal.
Gäller det användning eller upphandling av en digital lösning verkar det dock inte som om vi är lika
urskillningslösa. När internetjättarna etablerar sig på den svenska marknaden i form av t.ex. serverhallar borde vi protestera högljutt om kollektivavtal inte tecknas. Efter påtryckning utan resultat
borde användandet genast avslutas om företaget inte kommer på bättre tankar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund utreder vikten av alla tjänster vi använder utan kollektivavtal och
avslutar de som inte är av nödvändig art
Besvarad
att Handelsanställdas förbund bildar opinion för att de internetjättar som är verksamma på den
svenska marknaden och inte har kollektivavtal tecknar det
Bifall
att Handelsanställdas förbund slutar använda de tjänster som inte har kollektivavtal

Utlåtande över motion Övr.239

Besvarad

Det går inte att överskatta hur viktigt det är med kollektivavtal för fackförbund som Handels. Vi
försöker alltid att hitta leverantörer som har avtal och avstår ofta från att alls genomför aktiviteter
om vi inte kan hitta en leverantör som har avtal. Och här bli de stora jättarna som Google och
Facebook verkligen ett problem för oss. Vi tror att vi behöver finnas på de plattformar där medlemmarna finns och då tror inte vi att vi kan välja bort till exempel Facebook. Därför väljer vi att
besvara den första Att-satsen då vi redan gör detta. Att bifalla den andra Att-satsen, här skulle vi
kunna bedriva mer opinionsarbete och avslå den sista eftersom vi ibland tyvärr behöver använda
tjänster från företag som saknar kollektivavtal.
Motion Övr.240
Avdelning 20 Stockholm
Katarina Helling
Avsluta kreditkortssamarbetet med LO Mervärde och sluta lek bank
2019 skuldsatte sig 397 161 personer så svårt så att de hamnade hos Kronofogden till ett totalt
värde av åttiotvåmiljarder sexhundrasextiofyra miljoner sexhundratjugosjutusen etthundrafjorton
kronor. Det är en herrans massa pengar!
Handels bidrar till delar av detta enorma skuldberg genom att erbjuda medlemmarna krediter
genom kreditkortssamarbetet med LO Mervärde.
Inte nog med det. Handels kan på detta sätt även medverka till att finansiera olika typer av missbruk såsom spelmissbruk, alkoholmissbruk och drogmissbruk genom att tillgodose medlemmarna
med lättillgängliga krediter genom detta kreditkortssamarbete.
Om det bara handlar om att Handels skall ge våra medlemmar möjligheten till förmånliga lån i
samband med bostads- eller bilköp etc. så finns ju redan den möjligheten genom våra medlemslån.
Även om inte villkoren är så extremt bra som vi skulle önska så prövas åtminstone medlemmens
ekonomi mot summan på ett beprövat sätt.
Det är inte vår uppgift att hjälpa medlemmarna in i ekonomiska svårigheter som är oåterkalleliga.
Med en otrygg anställning, få kronor i lönekuvertet och ingen mat på bordet till barnen i månadens
slut kan en snabb kredit vara quickfixen för stunden, speciellt om chefen lovat att det skall bli fler
timmar och mer lön nästa månad. Om detta inträffar och sparkontot är tömt sätts ekorrhjulet
igång och det snurrar fort.
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Det finns redan i dag en möjlighet att ta ett medlemslån i bank via Handels. För den som hamnat
i en ond spiral men behöver låna pengar är ett banklån möjligt att ta, samtidigt som det inte är lika
lättillgängligt som ett kreditkort. Och om vi dessutom jämför räntorna mellan kreditkortet och
medlemsbanklånet är banklånet betydligt förmånligare: 6 procent mot ca 12 procent på kreditkortet.
Vår uppgift är att organisera medlemmar och säkerställa att vi får de bästa arbetsvillkoren som är
möjligt INTE att leka bank, det kan bankerna och riskkapitalisterna syssla med.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska avbryta kreditkortsamarbetet med LO Mervärde
Avslag
att Handels ska verka för att LO-förbunden avbryter kreditkortsamarbetet med LO Mervärde
Avslag

Utlåtande över motion Övr.240
Att gå samman ger oss styrka att få fram bättre villkor för medlemmarna än vad vi skulle kunna få
på egen hand. Den styrkan använder vi i första hand för att förbättra våra medlemmars villkor ute
på arbetsplatserna men också för att ta fram bra försäkringar och medlemserbjudanden. Det råder
delade uppfattningar om en del av dessa som kreditkorten. Vi menar att dock att det finns så pass
många medlemmar som tycker att det är bra och vill ha tillgång till det kreditkort LO mervärde
erbjuder att vi inte vill ta bort den möjligheten.
Motion Övr.241
Avdelning 17 Karlstad
Thorbjörn Andersson
Förmånligt Medlemslån
Många ungdomars liv är på paus. Och allt grundar sig i otrygga anställningar med låga kontrakt.
De får ingen hyreslägenhet för att de inte har en trygg anställning, de blir nekade lån från banken
till att köpa sig en egen bostad. Deras situation blir inte bättre för att riksdagen avreglerar hyressättningen. Visst kan medlemmar ansöka om att ta ett medlemslån, men taket där är 350 000 som
ska betalas av på 12 år med en ränta på minst 5,05% som är rörlig dessutom, vilket betyder att de
måste betala 3281kr i månaden för ett sådant lån. Detta är verkligen inte förmånligt!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels förhandlar fram ett förmånligt bolånepaket för medlemmar
Besvarad
att Handels påverkar LO så att LOs medlemmar får möjligheten att ta ett förmånligt bolån

Utlåtande över motion Övr.241

Besvarad

Liksom motionären menar vi att det vore önskvärt med ett förmånligt bolån för Handels medlemmar och det är något vi hoppas få se inom kort inom ramen för LOs medlemsförmånssamarbete
LO Mervärde. De har undersökt möjligheten till att teckna avtal med Swedbank om bolån för alla
LO-medlemmar. Produktkommittén har godkänt ett första förslag till avtal med Swedbank och
det har även LO Mervärdes styrelse gjort. Då detta är en produkt som kräver inblandning från förbunden på ett annat sätt än övriga produkter som LO Mervärde har behövdes även ett beslut LO:s
styrelse, något man tog den 25 maj. Detta innebär att erbjudandet kommer att vara på plats inom
kort.
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Målet med bolånet är att ingen LO-medlem ska ligga på vad bankerna kallar för ”listpris”. Bolånet
kommer att utgå från Swedbanks ”snittpris” och på det läggs en rabatt som förhandlats fram gemensamt av LO Mervärde.
Motion Övr.242
Avdelning 12 Borås
Michael Lorin Söderqvist
Branschklubbar
Kooperativa tjänstemän är viktiga medlemmar för Handels, lika viktiga som alla våra andra medlemmar.
De ska också ha en möjlighet till inflytande över vår verksamhet. På kongressen 2016 beslutades
*att alla avdelningar ska ha en branschklubb för kooperativa tjänstemän.
Då underlaget för att bilda en sådan klubb inte alltid finns på avdelningarna riskerar vi deras
demokratiska inflytande. De bör istället ingå i en allmän klubb.
Vi anser att kravet på en branschklubb för kooperativa tjänstemän tas bort.
Jag föreslår kongressen besluta
att kravet på att alla avdelningar ska ha en branschklubb för kooperativa tjänstemän tas bort

Utlåtande över motion Övr.230 och Övr.242

Bifall

Det fanns en god tanke med kongressens beslut 2016 att varje avdelning ska ha en branschklubb för
tjänstemän. Men när det nu visar sig att underlaget inte finns för att bilda dessa klubbar i vissa avdelningar delar förbundsstyrelsen motionärernas uppfattning att kravet bör tas bort.
Motion Övr.243
Avdelning 12 Borås
Marie Lindqvist
Hedersmedlemskap
Medlem som har 30 års medlemskap i LO-förbund och under minst 25 år innehaft uppdrag i
Handels lokalt eller centralt kan utses till hedersmedlem.
Då 25 år som aktiv medlem med uppdrag kan vara svårt att uppnå borde tiden sänkas till 10 år,
samt att antal år som medlem borde sänkas till 15 år
Jag föreslår kongressen besluta
att man uppnår hedersmedlemskap om man varit medlem i 15 år och innehaft uppdrag i Handels
lokalt eller centralt i 10 år
Avslag

Utlåtande över motion Övr.243

Hedersmedlemskap är bevis på Handels uppskattning som kan ges till den som varit medlem i ett
LO förbund under 30 år och därtill varit förtroendevald i Handels under minst 25 år. Det är ett sätt
att tacka de som vigt en stor del av sina liv till fackliga uppdrag. Vi menar att tidsgränserna är väl
avvägda och vill vidhålla dem.
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Motion Övr.244
Avdelning 36 Uppsala
Avdelning 36 Uppsala
Manuell hantering kring medlemskap utan person- eller samordningsnummer
Tidigare har det skickats in motioner till Handels förbundsstyrelse som har behandlat problematiken med att utrikesfödda utan personnummer haft svårigheter att bli medlemmar i Handelsanställdas förbund. Förbundsstyrelsen svarade att detta inte var ett problem då personer kan
registreras via deras samordningsnummer. Dock kvarstår problemet för de personer som inte har
fått ett samordningsnummer eftersom det kan ta flertalet månader.
De som kan arbeta i handelsbranschen ska kunna vara medlemmar i vårt förbund. Det skyddsnät
som Handels erbjuder ska vara tillgängligt för alla inom branschen. Förbundet bygger på kollektiv
solidaritet mellan oss som arbetar, men det är inte möjligt att ha den typen av solidaritet om inte
alla kan vara med.
Att registrera personer som medlemmar innan de har fått sitt samordningsnummer går i dagsläget
inte att göra i de digitala systemen, men borde kunna skötas manuellt. Denna typ av ärende sköts
nämligen manuellt idag av andra förbund.
Jag föreslår kongressen besluta
att Förbundsstyrelsen tar fram riktlinjer till avdelningar kring manuell hantering av medlemskap
för personer som arbetar i Sverige men inte har person- eller samordningsnummer
Avslag

Utlåtande över motion Övr.244
Det är viktigt att vi är säkra på vilka som är medlemmar. Genom personnummer och samordningsnummer säkerställer vi att rätt person har rätt medlemskap. Vårt medlemsystem Vera har ett krav
på korrekt kontrollsiffra för att vi ska få en extra säkerhet i att det är rätt personnummer eller samordningsnummer vi knyter medlemskapet till. Enligt Skatteverket tar det ca 6 veckor att få ett samordningsnummer och som längst 10 veckor om ansökan lämnas in till ett av de högst belastade
kontoren. Den tiden är värd att vänta för att vi ska kunna säkerställa att det är korrekt person vi
skriver in.
Motion Övr.245
Avdelning 20 Stockholm
Frida Antbrink
Utbetalning från Handels den 25:e!
Vi har inom förbundet förtroendevalda som har flera uppdrag inom Handels samtidigt som de
arbetar på sin ordinarie arbetsplats, för dessa förtroendevalda skulle det bli mer strukturerat om
de fick ersättning från Handels utbetalt den 25 varje månad istället för löpande.
Det bör finnas fördelar även för Handels att göra utbetalningar en gång i månaden som sammanfaller med ordinarie löneutbetalningar kopplat till exempelvis Handels administration.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska utreda utbetalning till förtroendevalda den 25:e varje månad
Bifall

Utlåtande över motion Övr.245
Handels ska ta väl hand om våra förtroendevalda och se över hur vi kan underlätta för dem. Den
här motionen passar väl in i det digitaliseringsarbete förbundet gör under namnet ”Den digitala resan" där vi också kommer att se över datum för utbetalningar till förtroendevalda.
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Motion Övr.246
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Synliga schysta villkor
Vid kongressen 2011 fattades beslut om att Handels skulle skapa en schyst lista. Den har dykt upp
då och då i digital form, men endast för att inte fungera som den ska. Men även om den digitala
listan skulle fungera finns vissa begränsningar i att den är just digital. Syftet med en schyst lista är
att kunderna skall se vilka främst butiker och andra näringsidkare som har kollektivavtal med
Handels. Och det är bra om det finns en digital version (om det hade fungerat) men det måste också
finnas ett intresse från kunderna att faktiskt ställa sig framför en butik och surfa fram om butiken
har avtal eller ej. Och skall vi vara ärliga så vet vi att den genomsnittlige kunden inte alls bryr sig i
fall butiken har avtal eller ej. Då är det också lätt att räkna ut hur många som ställer sig och surfar
på Handels schysta lista. De som gör det är vi som redan är frälsta. (Om den fungerat.)
Då tar vi oss en snabb titt på vårt systerförbund Hotell- och restaurangfacket, HRF. De skickar
varje år ut klistermärken till de restauranger och andra etablissemang som har avtal med dem.
Klistermärkena sätts upp på dörren till stället och det blir tydligt och synligt vilka som har avtal.
Det är inte bara en konsumentupplysning utan också PR för HRF. Men inte bara för HRF utan
även för Visita, så det finns ett intresse även från dem.
Det finns alltså en poäng för Handels och Svensk Handel (med flera arbetsgivarorganisationer)
att även vi skulle ta fram ett klistermärke för att synliggöra vilka företag som har kollektivavtal.
Det står inte i motsatsförhållande till en digital lista, om en sådan finns och fungerar, men klistermärket bör vara grunden för vår schysta lista. Den når betydligt fler. Detta kräver såklart viss
administration men om HRF som är ett mindre förbund än Handels kan klara det så kan vi. Införandet av klistermärkena bör marknadsföras, företrädesvis gemensamt med arbetsgivarorganisationerna.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels synliggör butiker och andra etablissemang inom våra avtalsområden medelst klistermärken

Utlåtande över motion Övr.246

Avslag

Det här kan låta enkelt men det är en omfattande verksamhet skicka ut dekaler till alla de arbetsplatser som vi har kollektiv- eller hängavtal med. Arbetet med Schysta listan visade lite på hur
problematiskt något som kan verka enkelt kan vara. Det är inte heller helt ovanligt att arbetsplatser
säger upp avtal och då sitter ändå klisterlappen kvar och borgar för något som inte längre gäller.
Vi tror dessvärre inte att dekaler vid dörrarna skulle ge så stor effekt att det är värt att lägga ned
så mycket tid som det skulle ta att göra jobbet som krävs.
Motion Övr.247
Avdelning 16 Linköping
Damien Blanchard
Enskild motion
Företagsutmärkelse ”Handels Familjevänlig Företag”
Samhället och köpkonsumtions vanor förändras nu och ser inte ut så som det gjorde för 10 år sen.
Vi ser öppettider som ökar och med detta också arbetstider som förändras. Företaget leder och
fördelar arbetet och väljer att fördela arbetstider utifrån behov.
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Men genom detta har många arbetare sett sina arbetstider förändras till något som gör det ohållbart för att kunna förena förvärvsarbete och familjeliv. Arbetstider som gör det i stort sett omöjligt
att träffa sina barn utöver tiden då man lämnar dem och hämtar dem efter arbete då det återstår så
lite tid att man bara lagar middag och söver barnen. Detta kan påverkas ännu mer ifall familjen i
fråga är en förälder med ensamvårdnad om barnen.
Detta skapar en arbetsmiljö där psykisk ohälsa blir framtidens avgörande orsak till sjukskrivningar.
I Kollektivavtal för Lager och e-handeln kan vi läsa:
§ 12 Arbetstid
Gemensamma utgångspunkter
”Arbetstidsförläggningen har stor betydelse för företagens konkurrenskraft och lönsamhet och får
på så sätt påverkan på de anställdas anställningstrygghet.
Hur arbetstiderna förläggs får också konsekvenser för de anställdas möjligheter att förena arbete
och familjeliv. I detta sammanhang ska diskrimineringslagens bestämmelser beaktas och där anges
att arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap.
Enligt arbetsmiljölagen är förläggningen av arbetstiden en faktor att beakta i arbetet med att förebygga ohälsa och olycksfall.
Arbetstidsreglerna är utformade för att möjliggöra varierade arbetstider. Syftet är att anpassa arbetstiden efter de olika verksamheternas behov. Ambitionen är också att genom avtalets regler om
bland annat planering och riktlinjer skapa förutsättningar för att arbetstagarna får inflytande över
förläggningen av arbetstiden och därigenom att möjliggöra att deras intressen tillgodoses. De lokala
parterna bör i konstruktiv anda samverka för att möta de olika hänsyn som behöver beaktas vid
förläggningen av arbetstid. ”
Det är viktigt som förbund att Handels är med och skapar möjligheter till att förvärvsarbete kombineras så smärtfritt som möjligt med familjeliv.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels skapar en ”företagsutmärkelse” (till exempel: Handels Familjevänlig Företag) som man
som företag kan bli nominerad till av Handels medlemmar. Denna utmärkelse ska då ha olika kriterier som måste följas för att kunna vara berättigad utmärkelsen

Utlåtande över motion Övr.247

Avslag

Motionären lyfter frågan om att det måste vara möjligt att kombinera förvärvsarbete med familj
men att arbetstiderna inte minst inom Handelsbranschen gör detta svårt. Vi håller med motionären
om att detta är en viktig fråga och att utvecklingen med längre öppettider och krav på snabba leveranser ytterligare spär på utvecklingen.
Vi delar dock inte motionärens tanke om att en utmärkelse skulle vara bästa vägen att nå förändring i frågan. Vi tror inte att det skulle kunna bli så starkt normerande så att det motiverar den
ganska omfattande arbetsinsats detta skulle innebära.
Motion Övr.248
Avdelning 17 Karlstad
Thorbjörn Andersson
Avgift för hängavtal
Idag kostar det ingenting för en företagare som väljer att inte vara med i en arbetsgivarorganisation
men ändå har avtal med Handels. Däremot administrerar Handels så att arbetsgivaren får ett avtal.
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Många andra förbund i LO tar ut en avgift varje år när de administrerar hängavtal men detta gör
inte Handels.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels inför en avgift för de företag som väljer att ha hängavtal, motsvarande vad övriga LOförbund tar ut
Avslag

Utlåtande över motion Övr.248

Att teckna ett hängkollektivavtal är ett åtagande en arbetsgivare gör som ger de anställda bättre
villkor och tryggare jobb. I tecknandet av kollektivavtal förbinder sig arbetsgivaren att betala in
tjänstepension, teckna försäkringar och betala ut en viss lön. Vi vill inte sätta upp hinder för arbetsgivare som vill ha hängavtal med oss i form av en avgift även om vissa andra LO förbund gör så.
Motion Övr.249
Avdelning 1 Malmö
Avdelningsstyrelsen
Handledares arbetsvillkor
En del fackliga kurser hålls idag inte i Handels regi utan av bland annat ABF. Arbetsvillkoren för
Handels handledare som håller kurser via bland annat ABF är inte desamma som om kursen hålls
via Handels.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels säkerställer att våra handledare har schyssta arbetsvillkor när de håller kurser, vare sig
kursen hålls via Handels egen regi eller exempelvis ABF
Besvarad
att Handels säkerställer att exempelvis sjuklön betalas ut om handledaren blir sjuk, att förberedelsetid inför kursen betalas ut även om kursen blir inställd, att pensionsinbetalning görs och att
semesterlön betalas ut
Besvarad

Utlåtande över motion Övr.249
Handledarna är nyckelpersoner i Handels och det är av stor vikt att de har goda villkor. Det säkerställer förbundet genom vår studiepolicy. Av den framgår att:
Förtroendevald handledare som håller Handels lokala kurser ersätts både för kurstid, förberedelsetid samt efterarbetstid med timlön minst motsvarande förlorad arbetsförtjänst för sin ordinarie genomsnittslön (inklusive ob-ersättning, skifttillägg med mera).
Förbundet rekommenderar alltså att avdelningarna ger handledarna förberedelsetid och att de ska
ha betalt även för inställda kurser om det inte är möjligt för handledaren att styra om och jobba
istället. Ingen ska stå utan inkomst pga av inställd kurs. Vår bild är att detta funkar bra och att avdelningarna betalar ut detta. Vi vill dock nämna att det är upp till varje avdelning att följa eller inte
följa den rekommendationen då det är avdelningarna som anlitar handledarna och de är egna juridiska personer med egen ekonomi.
Samma sak gäller för tvärfackliga kurser där varje ABF-enhet är en egen juridisk person. Där har vi
påverkansmöjlighet då vi är kursbeställare via LO. Inom ramen för den rollen driver vi frågan om
handledarnas villkor bland annat för pensionsrätt för alla från första kurstimmen, men är fortfarande inte i hamn där.
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Motion Övr.250
Avdelning 17 Karlstad
Noelia Johansson
Pension och semesterersättning till medlemmar
Vad är ditt arbete värt?
Det är en fråga riktad till oss medlemmar i Handels, en fråga vi skall ta med oss till våra arbetsplatser, en fråga vi skall ställa våra kollegor. En fråga vi skall ha i bakhuvudet när vi står i vallokalen.
Som medlem i Handels idag står man utan pension och semesterersättning när man exempelvis går
en tredagarsutbildning hos handels, som inte arbetsgivaren är skyldig att betala lön för.
Som medlem i Handels går man då under utbildningsarvode, detta arvode får man varken pension
eller semesterersättning på.
Går man däremot kurser/utbildningar som arbetsgivaren ordnar är det självklart att ersättningen
skall vara pensions- och semestergrundande. Eller vad hade facket sagt om en medlem ringer och
säger att arbetsgivaren inte betalar ut semester och pension på lönen. Det är väl en självklarhet? Att
kurser och utbildningar eller arbete inom/för handels ska vara pensions- och semestergrundande är
däremot inte en självklarhet.
Har man sagt upp sig/blivit av med sitt jobb men fortfarande jobbar fackligt exempelvis håller i
medlemsutbildningar eller besöker skolor för att hålla i skolinfo går man under samma arvode.
Som medlem i Handels utan en arbetsplats att ta tjänstledigt ifrån kastas man tillbaka till 30-talet
och blir dagavlönad.
Vad är då det arbetet en medlem utför för förbundet värt?
Jag föreslår kongressen besluta
att arvodet för medlemmar och förtroendevalda som utför arbete/uppdrag för sin avdelning/förbundet skall vara pensions- och semestergrundande
Avslag
att arvodet för förtroendevalda som utför uppdrag/arbete för sin avdelning/förbundet skall vara
pensions- och semestergrundande även för medlemmar under 25 år
Avslag

Utlåtande över motion Övr.250

Motionen tar upp frågan om den ersättning medlemmar och förtroendevalda får av förbundet när
de deltagit i fackliga studier som arbetsgivaren inte ersätter. Vi har valt att tolka Att-satserna som
att de enbart rör just dessa ersättningar eftersom det är dessa som nämns i motionen.
Vi vill först fastslå att villkoren för de medlemmar och förtroendevalda som går fackliga utbildningar ska vara bra. Att många medlemmar och förtroendevalda väljer att gå utbildningar är avgörande för hur starka vi blir som facklig organsiation. Men vi delar inte motionärens åsikt att det
system vi har idag är dåligt och behöver ändras utan menar tvärtom att det är väl avvägt.
Idag finns det två olika ersättningssystem för den typ av utbildning som motionen berör: ett för
förtroendevalda och ett för medlemmar.
För båda gäller dock semesterlagens bestämmelse som säger att den som är ledig för fackliga studier
har full semesterrätt från arbetsgivare de första 180 dagarna per år hen är borta från arbetet. Alltså
behövs ingen kompensation för utebliven semesterersättning från oss även om arbetsgivaren inte
står för lön under utbildningen.
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Ersättningen för medlemmar utan förtroendeuppdrag kallas utbildningsstipendie. Det är en skattefri ersättning som därmed inte är pensionsgrundande som 2021 kommer ligga på 960 kr per dag.
Den ska alltså inte jämföras med lön före skatt.
Ersättningen som förtroendevalda får kallas utbildningsarvode. Den är skattepliktig och där med
pensionsgrundande. Det ligger på 1 424 kr per dag.
Motion Övr.251
Avdelning 6 Helsingborg
Mats Panther
Den goda arbetsgivaren
En 1:e ombudsman räknas i nyckeltal som en 100% ombudsman, men skall förutom det också
vara chef och ledare för all personal på avdelningen.
Detta skapar problem då ledarskapet kan komma i andra hand och i förlängningen bli ett arbetsmiljöproblem, som borde tas på största allvar.
Jag föreslår kongressen besluta
att kongressen ger i uppdrag till en översyn av beräkningsgrunden för 1:e ombudsmännen, till
exempel kopplat till avdelningsstorlek
Avslag
Motion Övr.252
Avdelning 26 Gävle
Maja Ullberg och Leonie Struyk
Utbetalning av semestertillägg inom AFO-avtalet
Som det ser ut idag för anställda inom Handels utbetalas semestertillägget ut efter att semestern är
uttagen. Detta medför att den anställde inte får det extra tillskottet till sin semesterlön som semesterlagen syftar till för att den anställde ska kunna göra något extra på sin semester.
En stor del av dem som går under AFO-avtalet i andra fackförbund exempelvis Elektrikerförbundet, Målarna & LO har denna utbetalningsmodell redan idag.
Detta förslag skulle förenkla för Handels lönekontor då de inte behöver reglera semesterlön i efterhand, utan enbart göra utbetalning gentemot de antal dagar den anställde har rätt till.
Det skulle även bidra till att ingen skillnad görs gentemot förtroendevalda och anställda inom Handels, då de förtroendevalda fr.om 2020 får semesterlön utbetald i juni.
Jag föreslår kongressen besluta
att hela semestertillägget om 0,8% utbetalas vid det ordinarie löneutbetalningstillfället i juni månad
Avslag
att semestertillägget om 0,8% annars utbetalas före semestertillfället
Avslag
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Motion Övr.253
Avdelning 27 Sundsvall
AFO klubb avd 27
Utbetalning av semestertillägg inom AFO-avtalet
Som det ser ut idag för anställda inom Handels, betalas semestertillägget ut efter att semestern är
uttagen. Detta medför att den anställde inte får det extra tillskottet till sin semesterlön som semesterlagen syftar till för att den anställde ska kunna göra något extra på sin semester.
En stor del av de som går under AFO-avtalet i andra fackförbund exempelvis Elektrikerförbundet,
Målarna & LO har denna utbetalningsmodell redan idag.
Detta förslag skulle förenkla för Handels lönekontor då de inte behöver reglera semesterlön i efterhand, utan enbart göra utbetalning gentemot de antal dagar den anställde har rätt till.
Det skulle även bidra till att ingen skillnad görs mellan förtroendevalda och anställda inom Handels, då de förtroendevalda from 2020 får semesterlön utbetald i juni.
Jag föreslår kongressen besluta
att hela semestertillägget om 0,8% utbetalas på ordinarie löneutbetalningstillfället i juni månad
Avslag
Motion Övr.254
Avdelning 29 Umeå
Handels avd 29 fackklubb
Enskild motion
Utbetalning av semestertillägg inom AFO-avtalet
Som det ser ut idag för anställda inom Handels utbetalas semestertillägget ut efter att semestern
är uttagen. Detta medför att den anställde inte får det extra tillskottet till sin semesterlön som semesterlagen syftar till för att den anställde ska kunna göra något extra på sin semester.
En stor del av de som går under AFO-avtalet i andra fackförbund exempelvis Elektrikerförbundet,
Målarna & LO har denna utbetalningsmodell redan idag.
Detta förslag skulle förenkla för Handels lönekontor då de inte behöver reglera semesterlön i efterhand, utan enbart göra utbetalning gentemot de antal dagar den anställde har rätt till.
Det skulle även bidra till att ingen skillnad görs gentemot förtroendevalda och anställda inom Handels, då de förtroendevalda fr.om 2020 får semesterlön utbetald i juni.
Jag föreslår kongressen besluta
att hela semestertillägget om 0,8 % utbetalas på ordinarie löneutbetalningstillfället i juni månad
Avslag
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Motion Övr.255
Avdelning 24 Göteborg
Ana Kokol
Enskild motion
Aspiranter
Handels är en udda fågel inom LO när det gäller hur man utbildar ombudsmän. Handels skickar
personer som kallas aspiranter till LO:s ombudsmannautbildning och övriga LO-förbund skickar
redan anställda ombudsmän.
Aspiranterna anställs under en tidsbegränsad period för att gå LO:s ombudsmannautbildning och
parallellt utbildas på förbundskontoret i Stockholm under fem månader. Därefter ska aspiranterna
göra en praktikperiod på en avdelning i landet under sex månader. Ingen anställning utlovas för
aspiranterna efter elva månaders anställning.
Att utbilda personer som efter utbildningsperioden inte anställs är en kostsam investering på över
500 000 kronor. Många fackförbund i Sverige jobbar aktivt med medlemsvärvning för att öka den
fackliga styrkan och samtidigt öka intäkterna. Handels har varit i framkant genom att till exempel
sluta bjuda på alkohol för medlemmarnas pengar och såg det som ett slöseri med medlemsavgifter
på förra kongressen. Förbundet har också ett resereglemente som säger att resor ska ske kostnadseffektivt och om jag inte minns fel ska utlandsresor beslutas av VU (verkställande utskottet). Det
sparas på flera sätt inom förbundet och många försöker aktivt minska på kostnaderna utan att
verksamheten ska drabbas. Det handlar om att agera på ett ekonomiskt ansvarfullt sätt och använda pengarna till verksamhet, fler kurser, fler förtroendevalda och mer medlemsvärvning - inte
utbilda personer som sedan inte stannar kvar i organisationen.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels avskaffar sitt nuvarande aspirantprogram och istället anställer personer som ombudsmän och sedan utbildar dem under deras första anställningsår
Avslag
Motion Övr.256
Avdelning 24 Göteborg
Ana Kokol
Enskild motion
Varumärket Handels bör stärkas även internt
Under 2018 gjorde Handels en hel del saker för att flytta fram positionerna när det gäller varumärket Handels. Med bland annat en uppdatering av loggan, nytt varumärkeslöfte och nya kärnvärden
ville Handels bli tydligare med vad förbundet står för, arbetar aktivt med och igenkänning.
Nästa steg för att stärka organisationen borde vara att stärka den interna organisationen på förbundskontoret. Personalen som jobbar på nyckelfunktioner på förbundet ska ha rätt utbildning
för sitt uppdrag för att kunna rusta resten av organisationen inför kommande utmaningar. För en
modern facklig organisation är det av yttersta vikt att organisationen genomsyras av de anställdas
kompetens och handlingskraft. Det handlar även om att över lag professionalisera det interna arbetet som kommer organisationen och medarbetarna till gagn. Kommunikation, ekonomi och HR är
positioner som behöver ha spetskompetens inom sin verksamhet för att förbundet ska stå stadigt
inför kommande stormar och kvalitetssäkra stödet till verksamheten.
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Vi som förbund behöver kunna nå ut med vårt budskap, ha ekonomi för att stå stadigt och ha
personal som trivs och motiveras på jobbet. Vi behöver det nu och för framtiden, en stark organisation!
Jag föreslår kongressen besluta
att en omorganisation görs och att krav införs på examen från högskola eller examen från universitet inom respektive område för att få inneha följande tjänster: HR-chef, ekonomichef och kommunikationschef
Avslag

Utlåtande över motion Övr.251 och Övr.252 och Övr.253
och Övr.254 och Övr.255 och Övr.256
Motionerna behandlar tar upp personalfrågor rörande förbundets egen personal. Vi menar att våra
anställdas villkor inte bör avgöras av kongressen och föreslår därför avslag på samtliga motioner på
detta område. Vi vill dock understryka att personalpolitik är ett viktigt område för Handels och hur
vi tänker framgår av vår arbetsmiljöpolicy kan man läsa följande:
”Handelsanställdas förbund (Handels) har som målsättning att åstadkomma en bra och kreativ
arbetsmiljö för alla medarbetare så att ingen drabbas av ohälsa eller skada på grund av sitt arbete.
Handels arbetsplatser ska vara fri från diskriminering och kränkande särbehandling och arbetsmiljön i övrigt ska vara utformad så att alla medarbetare ska känna såväl fysisk som psykisk trygghet i
arbetet. Detta görs genom att chefer och medarbetare samverkar för att skapa förutsättningar för
personlig och yrkesmässig utveckling, ökat ansvar och medinflytande.”
För att uppnå detta är det viktigt för oss att ha en god samverkan med förbundets anställda personals fackliga organisationer. Det sker direkt kontakt med de förbundsanställdas tre fackklubbar:
AFO-klubben (för anställda inom Arbetsrörelsens förhandlingsorganisations område), HOF (Handels ombudsmannaförening) och HFF (Handels Försteombudsmannaförening). Vi har även ett
strukturerat samverkansarbete genom vår personalkommitté där vi har representation från samtliga tre fackklubbar.
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Stadgar
Motion Sta.257
Avdelning 12 Borås
Michael Lorin Söderkvist
§ 12 moment 5
Förhandlingsdelegationerna nomineras på avdelningarnas avtalskonferenser, valbara är de medlemmar som är yrkesaktiva inom avtalsområdet och innehar lokala fackliga uppdrag i sin klubb eller är
fackombud på sin arbetsplats.
Det finns ingenting i stadgarna som reglerar vad som händer om en person blir vald till förhandlingsdelegationen och sedan byter avtalsområde eller helt enkelt inte längre arbetar inom Handels
område.
Jag föreslår kongressen besluta
att ett tillägg görs till stadgarna § 12 moment 5 efter sista stycket:
”Om man under mandatperioden inte längre är verksam inom avtalsområdet anses man vara skild
från sitt uppdrag.”
Besvarad
Motion Sta.258
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Invalda i förhandlingsdelegationerna
Förhandlingsdelegationerna nomineras på avdelningarnas avtalskonferenser. Valbara är de medlemmar som är yrkesaktiva inom avtalsområdet och innehar lokala fackliga uppdrag i sin klubb,
eller är fackombud på sin arbetsplats.
Det finns ingenting i stadgarna som reglerar vad som händer om en person blir vald till förhandlingsdelegationen och sedan byter avtalsområde eller helt enkelt inte längre arbetar inom Handels
område.
Jag föreslår kongressen besluta
att besluta om ett tillägg till stadgarna, § 12, moment 5, efter sista stycket:
”Om man under mandatperioden inte längre är verksam inom avtalsområdet anses man vara skild
från sitt uppdrag.”
Besvarad

Utlåtande över motion Sta.257 och Sta.258
I stadgekommitténs förslag till stadgar för den kommande kongressperioden föreslås följande skrivning gällande vad som krävs för att inneha ett uppdrag i förhandlingsdelegationen och vad som
händer om man under mandattiden inte längre innehar något lokalt fackligt uppdrag på sin arbetsplats:
”Den som under mandattiden lämnar avtalsområdet eller inte längre innehar lokalt fackligt uppdrag på sin arbetsplats är skyldig att omedelbart frånträda uppdraget.”
Med anledning av det förslaget till stadgeändring anser vi motionerna besvarad.
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Motion Sta.259
Avdelning 2 Trollhättan
Jessica Sahlström, Håkan Thagesson
Avdelningarnas representation i förbundsstyrelsen
Idag består förbundsstyrelsen av 13 ledamöter varav VU är 3 personer, 1 personalrepresentant och
9 ledamöter. Därutöver väljs 9 personliga ersättare som endast medverkar då någon av de ordinarie
ledamöterna är förhindrad.
Detta gör att alla avdelningar inte har representation i styrelsen och därmed inte har samma påverkansmöjlighet och tillgång till information om vad som är på gång. Tanken kring att man inom
regionerna gemensamt ska ha en representation är bra men det fungerar tyvärr inte i praktiken.
Den avdelning som har möjlighet att vara ordinarie ledamot har den informationen och påverkansmöjligheten men därefter rinner vidare kontakt ofta ut i sanden.
Ersättarna har idag mycket liten möjlighet att medverka om ordinarie ledamot blir sjuk eller på något annat sätt inte kan medverka med kort varsel. Ersättaren har också en mycket liten möjlighet
att ta sig an sitt uppdrag på ett fullgott sätt när man inte sitter med på möten och hör diskussionerna utan bara får ta del av dem i protokollsform.
Vi är i dagsläget 19 avdelningar och om man utser en ordinarie ledamot från varje avdelning så
skulle samtliga ha samma möjlighet till påverkan och information. Varje avdelning utser sin förbundsstyrelseledamot och dess ersättare. Då är möjligheten för överlämning med mera mycket
större och enklare.
Jag föreslår kongressen besluta
att utöka förbundsstyrelsen så att samtliga avdelningar får representation som ordinarie eller ersättare i förbundsstyrelsen
Avslag
att samtliga ersättare bjuds in till samtliga förbundsstyrelsemöten och därmed har yttrande- och
förslagsrätt men inte rösträtt
Avslag

Utlåtande över motion Sta.259

Förbundsstyrelsens uppgift är att leda förbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar
och kongressbeslut och att alltid ha hela förbundets bästa för ögonen när man tar beslut. Som
förbundsstyrelseledamot företräder man inte sin avdelning, utan hela förbundet.
Motionärens förslag skulle innebära att FS blir ett miniförbundsråd där samtliga avdelningar
ska vara representerade och styrelsen skulle därmed bli väldigt stor, vilket skulle försvåra styrelsearbetet.
Sedan ett bra tag tillbaka genomförs möten, nu för tiden via Teams, med samtliga avdelningars
försteombudsmän och ordföranden dagen efter förbundsstyrelsens möten för att alla avdelningar
snabbt ska få ta del av de beslut som tagits. Alla försteombudsmän har också tillgång till förbundsstyrelsens dagordningar och protokoll via Teams.
Med anledning av ovanstående förslår vi att motionen avslås.
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Motion Sta.260
Avdelning 17 Karlstad
Avdelningsstyrelsen avd 17
Suppleanters inträde i FS
I de flesta organisationer träder suppleanten in under den tid som ordinarie ledamot är frånvarande. Om ordinarie ledamot lämnar sitt uppdrag träder suppleanten in under resterande del av
mandatperioden. Vi anser att den ordningen även skall gälla förbundsstyrelsen i Handels.
Jag föreslår kongressen besluta
att när ordinarie ledamot lämnar förbundsstyrelsen träder suppleanten in som ordinarie ledamot
kongressperioden ut
Avslag
att om suppleanten i förbundsstyrelsen träder in som ordinarie ledamot kongressperioden ut, väljs
en ny suppleant vid nästkommande förbundsråd för resterande del av kongressperioden
Avslag
Motion Sta.261
Avdelning 11 Örebro
Madelene Vikström
Personliga suppleanten ska väljas som ordinarie ledamot till förbundsstyrelsen
I Handels stadgar står följande:
”§ 16 Förbundsstyrelsen
Moment 2
Förbundsstyrelsen består av tretton ledamöter. Förbundsordföranden, 1:e vice ordföranden och 2:e
vice ordföranden, ska väljas särskilt av kongressen för kongressperiod och vara anställda i förbundet med placering på förbundskontoret. De förbundsanställda väljer en personalrepresentant och
ersättare för denne. Personalrepresentanten ska inte delta i behandlingen av frågor som rör kollektivavtal, stridsåtgärder eller andra frågor där de anställdas fackliga organisation har ett väsentligt
intresse som kan strida mot organisationens. Övriga ledamöter väljs för kongressperiod av ordinarie kongress. På ordinarie kongress väljs för var och en av de nio icke anställda en personlig suppleant. Om ordinarie ledamot avgår under kongressperioden träder suppleanten in till dess kommande
förbundsråd väljer ny ordinarie ledamot.”
Idag är det inte självklart att det blir den personliga suppleanten som går in som ordinarie ledamot
i förbundsstyrelsen efter valet på förbundsrådet. Har du blivit vald som personlig suppleant så finns
det ett förtroende att väljas in som ordinarie ledamot när den personliga ledamoten avgår från förbundsstyrelsen.
Jag föreslår kongressen besluta
att den personliga suppleanten träder in som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen och väljs på
kommande förbundsråd till ordinarie ledamot
Avslag
att ny personlig suppleant väljs på kommande förbundsråd
Avslag
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Utlåtande över motion Sta.260 och Sta.261
På senaste kongressen ändrade vi så att vi inte längre väljer en ordinarie ledamot och tre personliga
ersättare per ledamot i förbundsstyrelsen, som sedan trädde in i den ordning de blivit valda och satt
resterade mandatperiod ut. Istället väljer vi nu en ordinarie ledamot och en personlig ersättare, som
träder in tills vi har ett förbundsråd som kan besluta om en ny ordinarie ledamot.
Anledningen till denna förändring var att vi hade problem med att när någon avgick ur förbundsstyrelsen och den första personliga ersättaren trädde in i hens ställe så ledde det till att sammansättningen av förbundsstyrelsen inte längre återspeglade medlemskåren. Under en lång tid senaste mandatperioden hade vi en överrepresentation av män, trots att vi är ett kvinnodominerat förbund.
Detta då en del av de kvinnor som valts på kongressen lämnade sitt uppdrag och då ersattes av
män.
På senaste kongressen infördes också en valberedning som arbetar under hela kongressperioden.
Genom den nya principen om att en FS-ledamot som avgår ersätts av sin personliga ersättare fram
till och med nästa förbundsråd ger det möjlighet för valberedningen att arbeta med att hitta bästa
möjliga förslag till ersättare för att komplettera styrelsen och behålla återspeglingen av medlemskåren. Därefter får förbundsrådet ta ställning och välja mellan de kandidater som föreslagits. De har
då också möjlighet att välja den personliga suppleant som fyllt posten sedan den ordinarie ledamoten lämnade styrelsen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.
Motion Sta.262
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Ledamöter i Förbundsstyrelsen
I stadgarna § 16, moment 3, står det skrivet att pensionärs- och elevmedlemmar inte kan vara
ledamöter i Förbundsstyrelsen. Här vill vi göra ett tillägg.
Jag föreslår kongressen besluta
att ändra i texten i Handels stadgar § 16, moment 3 till:
”Pensionärs- och elevmedlemmar kan inte vara ledamöter av förbundsstyrelsen, ej heller medlem
som har sin huvudsysselsättning utanför Handels verksamhetsområde.”
Avslag

Utlåtande över motion Sta.262
Vi tycker att skrivningen ”huvudsysselsättning utanför Handels verksamhetsområde” är problematisk, detta då det är svårt att veta hur det ska tolkas. Bland annat vill vi ju att medlemmar tar på sig
uppdrag inom politiken, vilket kan innebära att de tillfälligt har något annat än sitt ordinarie arbete
som huvudsysselsättning under ett tag, men fortfarande är medlemmar och aktiva i Handels. Vi har
också många medlemmar som har flera jobb inom olika branscher då de inte fått någon heltidsanställning och som då tillfälligt kanske jobbar mer inom någon annan bransch och vi tycker att även
dessa ska ha möjlighet att ställa upp till uppdrag i Handels.
Då §16, moment 3, handlar om vilka som är valbara till förbundsstyrelsen på kongressen anser vi
också att valberedningen och kongressens ledamöter bäst kan göra bedömningen kring om någon
är tillräckligt aktiv inom Handels eller ej för att vara valbar till uppdraget och att det därför inte
behöver finnas med i stadgarna.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
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Motion Sta.263
Avdelning 12 Borås
Åsa Tobrant
Stadgetillägg
I stadgarna, § 16 moment 4, står det om utträde, uteslutning och kompletteringsval.
Det finns ingenting i den texten som tar upp vad som händer med mitt förtroendeuppdrag om jag
byter arbetsplats utanför Handels verksamhetsområde. För att undvika framtida diskussioner vill
vi ändra i texten.
Jag föreslår kongressen besluta
att i Handels stadgar under § 16 moment 4 lägga till följande text:
”Ledamot av förbundsstyrelsen eller suppleant som utträder, utesluts ur förbundet eller är verksam
utanför Handels verksamhetsområde, anses skild från uppdraget.”
Besvarad

Utlåtande över motion Sta.263
Vi håller med motionären om att det bör finnas en skrivning om vad som gäller om man som förbundsstyrelseledamot byter bransch till en utanför Handels avtalsområden. Vi tycker dock att
skrivningen ”verksam utanför Handels verksamhetsområde” är problematisk, detta då det är svårt
att veta hur det ska tolkas. Bland annat vill vi ju att medlemmar tar på sig uppdrag inom politiken,
vilket kan innebära att de tillfälligt är verksamma inom ett område utanför sitt ordinarie arbete under ett tag, men fortfarande är medlemmar och aktiva i Handels. Vi har också många medlemmar
som har flera jobb inom olika branscher då de inte fått någon heltidsanställning och som då tillfälligt kanske jobbar mer inom någon annan bransch och vi tycker att även dessa ska ha möjlighet att
inneha uppdrag i Handels.
Stadgekommittén har därför arbetat fram en alternativ skrivning i det förslag till stadgar som kommer att behandlas på kongressen, denna lyder:
”Ledamot av förbundsstyrelsen eller suppleant som utträder eller utesluts ur förbundet eller som
permanent byter arbetsplats till en utanför Handels avtalsområden anses skild från uppdraget.”
Med anledning av det egna förslaget till skrivning i stadgarna, som utgår från motionens anda, föreslår vi att motionen anses besvarad.
Motion Sta.264
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Motioner mellan kongresserna
Från och med kongressen 2016 kan medlem, klubb eller avdelning skriva och skicka in motioner
om det är något man vill ändra på eller förbättra inom Handels. Detta tillkom då en del ansåg att
det var för lång tid mellan kongresserna.
Motionerna ska idag tillskrivas förbundsstyrelsen. För att öka antalet motioner mellan kongresserna borde motionerna istället tillskrivas förbundsrådet, där det ur demokratisk synvinkel finns
ett större antal medlemmar som representerar alla avdelningar i Handels.
Jag föreslår kongressen besluta
att motionsrätten mellan kongresserna ska ske till förbundsrådet
Avslag
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Motion Sta.265
Avdelning 12 Borås
Sharbil Ishak
Motioner mellan kongresserna
Från och med kongressen 2016 kan medlem, klubb eller avdelningarna skriva och skicka in motioner om det är något man vill ändra eller förbättra inom Handels. Detta tillkom då en del ansåg
att det var för lång tid mellan kongresserna. Motionerna ska idag tillskrivas förbundsstyrelsen.
För att öka antalet motioner mellan kongresserna borde motionerna istället tillskrivas förbundsrådet, där det ur demokratisk synvinkel finns ett större antal medlemmar som representerar alla
avdelningar i Handels.
Jag föreslår kongressen besluta
att motionsrätten mellan kongresserna ska ske till förbundsrådet

Avslag

Utlåtande över motion Sta.264 och Sta.265
Motionärernas förslag om att avskaffa motionsrätten till förbundsstyrelsen och istället ha motionsrätt till förbundsrådet skulle innebära att den som kommer på en bra idé som man skulle vilja motionera om endast skulle kunna skicka in och få dessa motioner behandlade en gång per år. Vi tycker
att det fungerat bra med motionsrätt till förbundsstyrelsen och att det gjort det möjligt för fler att
skicka in motioner som också kunnat behandlas relativt snabbt.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.
Motion Sta.266
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Välj sekreterarposterna
I princip alla LO-förbund samt LO själva väljer avtalssekreterare samt förbundssekreterare (eller
motsvarande) på sina respektive kongresser, det vill säga alla utom Handels.
Nu är det dags att även Handels demokratiserar den processen och väljer dessa två viktiga poster
på kongressen. Fyllnadsval kan ske på förbundsråd eller extra förbundsråd.
Jag föreslår kongressen besluta
att avtalssekreterare väljs på kongress
att förbundssekreterare väljs på kongress

Besvarad
Besvarad

Utlåtande över motion Sta.266
Att välja förbundssekreterare och avtalssekreterare som poster i VU på kongressen är en fråga som
diskuterats till och från under ett tag och vi tycker att det är något som bör utredas ytterligare för
att i så fall ske på kongressen 2026.
För att ge ordentligt med tid för avdelningarna att förbereda sig och diskutera de namn man skulle
vilja nominera till de två posterna, om de ska väljas på kongressen 2026, är vårt förslag att det genomförs en ordentlig utredning som presenteras på Förbundsrådet senast 2023 för beslut i frågan.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen anses besvarad.
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Motion Sta.267
Avdelning 20 Stockholm
Avdelningsstyrelsen
Säkerställ den demokratiska processen
När vår förbundsordförande blev vald till LO-ordförande uppstod en situation där ett nytt verkställande utskott med kort varsel skulle väljas. Nomineringsprocessen blev endast två och en halv
vecka vilket måste anses vara orimligt kort tid för att få fram nya kandidater, både ur ett nomineringsperspektiv men även för valberedningsarbete.
För att i framtiden säkerställa den demokratiska processen om den liknande situation skulle uppstå
behöver det göras en stadgeändring.
Om det är mindre än ett år kvar till kongress bör inte ett fyllnadsval ske på förbundsrådet. Istället
föreslås att det adjungeras in en person i verkställande utskottet under den återstående tiden fram
till kongressen. Förslag på den som skall adjungeras in kan komma från verkställande utskottet
självt eller förbundsstyrelsen för att sedan fastställas av förbundsstyrelsen.
Jag föreslår kongressen besluta
att den demokratiska processen säkerställs i motionens anda

Utlåtande över motion Sta.267

Bifall

Vi håller med motionären om att det bästa sättet att ersätta en VU-ledamot om det är väldigt kort
tid, mindre än ett år kvar, till nästa ordinarie kongress är att förbundsstyrelsen får adjungera en
person till verkställande utskottet fram till och med att kongressen kan genomföra val till VU.
Vi förslår därför en ny text i stadgarna om att om vi passerat det sista förbundsrådet inför den
ordinarie kongressen så adjungerar förbundsstyrelsen en ny ledamot i VU.
Vi föreslår också att stadgarna ändras så att de fastslår att den successionsordning som kongressen
fastställt ska gälla och att det val som ska ske, den post som ska adjungeras, om någon ledamot avgår är en ny andre vice ordförande.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen bifalls.
Motion Sta.268
Avdelning 20 Stockholm
Fackklubb 484 (Hyresgästföreningen region Stockholm)
Inför fyraåriga kongressperioder
Handels har sedan mellankrigstiden haft femåriga kongressperioder och det är därmed en stark
tradition som inte gärna har ändrats på, trots återkommande kongressmotioner som velat göra
detta.
Utöver att det finns en poäng att ligga i fas med Landsorganisationens kongresser, men även med
allmänna val, finns även ytterligare aspekter. Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Att fatta viktiga
beslut utifrån omvärlden är mer relevant än någonsin tidigare. Med en kongressperiod på fyra år
skulle Handels medlemmar ha möjlighet att oftare kunna påverka organisationen och omvärlden.
Att hålla kongresser vart fjärde år innebär att vi som fackförbund kan bli aktuellare och därmed
spetsigare i att driva våra frågor. Till detta kan också läggas att det ur en rent demokratisk synvinkel är mer tilltalande med en fyraårig period för våra medlemmar och förtroendevalda.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels kongressperiod ska vara fyraårig
Avslag
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Utlåtande över motion Sta.268
Idag regleras det inte i stadgarna hur lång en kongressperiod ska vara. I stadgarnas §22, moment 2,
står det att ”ordinarie kongress sammanträder på tid och plats, som av förbundsstyrelsen bestäms
inom ramen för beslut vid föregående kongress”. Detta innebär med andra ord att det är kongressen som fastställer hur lång perioden ska vara fram till nästa kongress.
Vi tycker att det är bra att det är kongressen som äger frågan om hur långt det ska vara till nästa
kongress och vill därför inte skriva in hur många år en kongressperiod ska vara i stadgarna.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.269
Avdelning 36 Uppsala
Henric Engström
Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet
Vår organisation är till både form och innehåll till stor del genomsyrad av ideal utifrån en demokratisk styrelseidé- och tradition. Det tyder på att demokratiteoretiska grundantaganden och principer värdesätts av Handels medlemmar och att man inte bara vill kunna påverka villkoren på sin
arbetsplats utan även vill kunna styra sig själv inom den sammanslutning (som ett fackförbund utgör) man tillhör. Demokrati består av två delar, demos (folket) och krati (att styra) och handlar således om ett system där en grupp bestämt sig för att styra sig själva.
När det gäller frågan om rösträtt, omröstningar och vilka som utgör demos så kan frågan om deltagande och rösträtt problematiseras ur en mångfald av perspektiv i vår organisation. Till exempel
ges inte pensionärs- och elevmedlemmar möjlighet att väljas till olika uppdrag som i sin tur ger
möjlighet att avlägga en formell röst vid beslut i olika interna beslutsorgan. Medlemsgrupper som
pensionärer och elever kan därmed betraktas som att de inte utgör en del av Handels demos trots
att beslut tas i olika organ i förbundet som berör dessa grupper. Kritiker skulle kunna hävda att
det liknar den atenska demokratin där olika grupper också var uteslutna från den politiska demokratin.
Demokrati innebär mycket mer än bara rösträtt men beträffande tanken om lika rösträtt vid det
slutliga avgörandet förekommer ett fåtal exempel där det i stadgarna krävs en kvalificerad majoritet för att en fråga ska få behandlas. Demokratiteoretiskt innebär det att man i de fallen kan komma låta en minoritet styra eller att de röster som är för ett beslut väger tyngre än de som är mot.
Dock om Handels medlemmar via sina representanter på kongressen beslutat att makt i någon
fråga ska delegeras så innebär det inget problem om det tillvägagångssättet kan ändras genom ett
beslut med enkel majoritet (dvs makten har i det specifika fallet delegerats till en minoritet och kan
återbördas till majoriteten igen). Makt kan alltid delegeras men aldrig alieneras i en demokrati.
I ett fåtal stadgemoment kvarstår bestämmelser om att det vid ett lika röstetal så ska mötesordförandens mening utgöra utslagsröst. Det kan betraktas som en petitess men innebär ändock en form
av graderad rösträtt i och med mötesordföranden i de förekommande fallen som en följd kommer
att ha två röster. Detta återfinns bland annat i stadgarna §22 moment 13 och §24 moment 3. På
andra ställen i stadgarna bestäms det istället att lottning ska tillämpas vid en situation av lika antal
röster. Det finns vidare, i till exempel §25 moment 4, regleringar som gör gällande att beslut på
fackklubbars medlemsmöte ska tas med enkel majoritet. Enkel majoritet har definierats som
”…minst hälften av de närvarande medlemmarna är för beslutet”. Det är mycket ovanligt men
i en situation där 50 % av de avlagda rösterna är för ett beslut och 50 % är mot så kommer de
röster som är för att väga tyngre.
För principen om lika rösträtt vid det slutliga avgörandet så bör ett enhetligt tillämpande om lottning vid lika röstetal användas inom Handels.
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Jag föreslår kongressen besluta
att det i stadgarna genomgående tillämpas lottning mellan alternativen, vid lika röstetal i ett slutligt
avgörande, för att avgöra beslutet
Avslag

Utlåtande över motion Sta.269

På senaste kongressen beslutades att ”Stadgarna ska förtydligas så att besluts giltighet baseras på
enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Denna princip gäller alla demokratiska instanser i Handels.” Med anledning av det beslutet föreslår vi att ordförandens utslagsröst
läggs till när det gäller medlemsmöte på klubbnivå, så länge mötesordföranden är klubbmedlem, istället för tas bort och byts ut mot lottning på övriga nivåer i organisationen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.270
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Enskild motion
Demokratiskt fattade beslut?
I Handels nuvarande stadgar står väldigt klart och tydligt att läsa på angående besluts giltighet på
representantskapsmöten: ”För besluts giltighet krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som mötesordförande företräder”. Det är viktigt och mycket bra att det framgår klart och
tydligt vad som gäller. Dock är det inte lika klart och tydligt vad som gäller vid beslut i förbundsstyrelse, avdelningsstyrelse, fackklubbstyrelse eller på medlemsmöten i fackklubbar.
När det gäller besluts giltighet i fackklubbar och på medlemsmöten framgår inget alls av stadgarna.
I praktiken innebär förmodligen det att de ”oskrivna reglerna”, att enkel majoritet krävs och att vid
lika röstetal så gäller mötesordförandes mening, är det som är brukligt. Det borde naturligtvis
framgå av stadgarna att så är fallet.
När det gäller förbundsstyrelsens och avdelningsstyrelsens beslut finns en skrivning som dock inte
är glasklar hur den skall tolkas. I båda fallen anges i stadgarna för styrelsebesluts giltighet att: ”För
styrelsebesluts giltighet fordras att mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet”.
Jag tolkar det som att det krävs att minst hälften av det antal ledamöter som är valda måste vara
ense om beslutet. Vid kontakt med tidigare förbundssekreterare och förbundsordförande framkom
en annan tolkning. De tolkade det som att minst hälften av närvarande antal ledamöter måste vara
ense om beslutet.
Det känns som att det är viktigt att detta är glasklart vad som gäller även om det förmodligen inte
är särskilt ofta som beslut ställs på sin spets och votering krävs. Det kan dock vid de få tillfällen det
handlar om vara oerhört viktigt att inga tveksamheter föreligger! Om till exempel nio ordinarie ledamöter är valda i en avdelningsstyrelse betyder det att om endast fem närvarar (inkl suppleanter)
så är styrelsen beslutsmässig och kan fatta ett giltigt beslut där endast två röstar för om en av dem
är ordförande och två röstar nej och en lägger ner sin röst. Detta känns mycket tveksamt i en demokratisk organisation! Det innebär risk att beslut kan kuppas igenom vid dålig närvaro på ett möte.
Risken för detta borde elimineras genom en ändring av formuleringen i stadgarna.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ändrar stadgarna angående förbundsstyrelsens och avdelningsstyrelsens besluts giltighet i motionens anda
Besvarad
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att Handels ändrar stadgarna så att det framgår klart och tydligt vad som gäller för besluts giltighet
i fackklubbstyrelse och på medlemsmöten i fackklubbar
Besvarad

Utlåtande över motion Sta.270
Vi håller med motionären om att det är viktigt att tydliggöra vad som gäller för besluts giltighet på
förbunds- och avdelningsnivå.
I det stadgeförslag som stadgekommittén arbetat fram förtydligas detta genom att i tidigare §16
(§14 i stadgekommitténs förslag), moment 6, samt i tidigare §24 (§22 i stadgekommittens förslag),
moment 4, ändra från att mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter ska vara ense om beslutet
till att det ska vara hälften av styrelsens närvarande ledamöter som ska vara ense om beslutet. Dessutom läggs kravet att minst 2/3 av styrelsens ledamöter eller suppleanter ska vara närvarande för att
styrelsen ska vara beslutsmässig till. Detsamma gäller i tidigare §17 (§15 i stadgekommitténs förslag), moment 7, där det förtydligas att detsamma gäller ledamöterna i förbundsrådet.
Med anledning av detta förslår vi att motionen anses besvarad.
Motion Sta.271
Avdelning 36 Uppsala
Henric Engström
Effektivt deltagande i beslutsprocessen
Av Handels stadgar framgår att förbundets uppgift bland annat är att verka för”…en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati”. Handels strävan efter demokrati riktar sig även internt i vår organisation då både den allmänna uppfattningen bland medlemmar och det i stadgarna och finns en uppfattning om att demokrati är ett styre att föredra. Både
utåt och inåt framhålls att Handels är medlemsstyrt till skillnad från tjänstemannastyre eller någon
annan form av förmyndarskap. Demokrati som form eller process är sammankopplat med ett antal
grundantagande och principer som gör att jämlikhet kan uppnås i den politiska processen som ska
leda fram till kollektivt bindande beslut.
I Handels stadgar kan olika regleringar i vissa situationer stå mot varandra och leda till bekymmer
för den förtroendevalde i en avdelningsstyrelse. I somliga fall finns dock stadgebestämmelser som
kan komma i konflikt med varandra. Till exempel fastställs att avdelningens högsta beslutande
organ är avdelningens årsmöte samtidigt som avdelningen har att verkställa och genomföra beslut
som förbundsstyrelsen meddelar. Medlemmarna har i den avdelning man tillhör exempelvis makt
att däri utse sina förtroendevalda, besluta om ansvarsfrihet, arvoden och ersättningar på avdelningens årsmöte. Då stadgarna stipulerar att en avdelning ska och är skyldig att genomföra det som
Förbundsstyrelsen (FS) meddelat gör att det kan uppstå en prekär situation ifall ombuden på ett
avdelningsmöte beslutar om ett alternativ till en FS-beslutad policy.
Problemet berör inte om FS kan ta förbundsgemensamma policybeslut eller ej utan om konsekvensen av sådana beslut när det handlar om frågor som är föreskrivna att avdelningarnas medlemmar
ska bestämma om på sina respektive årsmöte. Oavsett om medlemmarnas representanter, ombuden, på årsmötet skulle vilja lägga fram ett annat förslag och ta ett annat beslut så tvingas styrelsen
i avdelningen genomföra policyn. En konsekvens i ett sådant fall blir att det endast kan finnas ett
förslag till beslut, det vill säga FS policy. Detta innebär en begränsning av och ett alternativ till en
demokratisk beslutsprocess i och med att det i realiteten endast kan finnas ett alternativ till beslut.
I de fall där kongressen delegerat till medlemmarna inom respektive avdelning att styra sig själva,
såsom att utse sina förtroendevalda och att besluta om arvoden och ersättningar för dessa, bör
dessa inte bara i processen fram till beslut ha lika och adekvata möjligheter att uttrycka vilket
avgörande de föredrar. De bör även ha rätt att välja det ena eller andra avgörandet och låta det
genomföras utan hinder. För att ytterligare utvidga och bana väg för en fortsatt och fördjupad
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demokratisering i vårt förbund behövs införandet av en princip om lika hänsyn baserad på effektivt
deltagande för att säkerställa att medlemmar kan föra upp frågor på dagordningen, lägga fram förslag till beslut och att förespråka det ena eller andra utslaget.
Jag föreslår kongressen besluta
att det i stadgarna, i de moment där kongressen delegerat beslutsmakt till avdelningens årsmöte,
regleras att det alltid ska finnas möjlighet till val mellan minst två alternativ

Utlåtande över motion Sta.271

Avslag

Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ under kongressperioderna, utom i frågor
där förbundsrådet har beslutanderätten. Det är därför viktigt att vi håller fast vid principen att en
av avdelningarnas uppgifter är att verkställa de uppdrag och beslut som förbundsstyrelsen meddelar. Något som också innebär att följa de policies som förbundsstyrelsen tagit beslut om.
Vi förstår dock att det kan skapa oklarheter att stadgarna slår fast att man ska ha beslutspunkter
på sitt årsmöte där man inte kan ta något annat beslut än att fastställa det placeringsreglemente
som togs på senaste förbundsrådet eller att fastställa de arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer som förbundsstyrelsen slagit fast i gällande policy. Vi föreslår därför att stadgarna ändras på så
att det står klart att det som ska göras på avdelningens årsmöte är att anmäla det gällande placeringsreglementet samt fastställa arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer i enlighet med av
förbundsstyrelsen beslutad policy.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.272
Avdelning 20 Stockholm
Avdelningsstyrelsen
Tillbaka till representantskap
På förra kongressen bytte representantskapsmötena namn till avdelningsmöten. Detta med motiveringen att våra medlemmar och förtroendevalda inte riktigt förstod vad representantskap är och
att det i och med namnbytet skulle klarna och fler skulle komma på mötena.
Med facit i hand har namnbytet inte föranlett någon anstormning. På flera håll har antalet deltagare procentuellt sett till och med sjunkit. Om närvaron ökat på sina håll är det svårt att tro att det
är det nya namnet som ligger bakom. Snarare ett gott fackligt arbete från avdelningarna.
Vi är en arbetarrörelseorganisation med starka band till andra arbetarrörelseorganisationer. Vi har
en lång tradition att luta oss emot. Det finns en poäng att man inom arbetarrörelsen inte bara förnyar sig där det är nödvändigt utan att man också vågar stå kvar i det som kan verka förlegat men
som i stället är en koppling till historien och till rörelsen.
Vi verkar i en organisation som tror att det är möjligt för alla att bilda sig. Men av någon anledning
tror vi inte att vi kan få våra förtroendevalda att förstå vad ett ”representantskap” är.
Tittar vi närmare på ordet ”avdelningsmöte” är det något som många har på sina arbetsplatser. Vi
kan också konstatera att ordet ”avdelningsmötesombud” är klumpigt i jämförelse med det korta
och klatschiga ”repombud”, som ju är det ord de flesta använde - och för övrigt fortfarande använder.
Nu har vi provat att byta ord för att vi inte litar på intelligensen hos medlemmar och förtroendevalda och för att vi trodde att ett nytt ord skulle generera en rusning till mötena i fråga. Nu måste vi
också våga göra det som det hävdas inte kan göras, nämligen våga ta tillbaka namnbytet. Våga lita
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på att människor kan lära sig ord de kanske inte hört förut. Våga bli en tydlig del av arbetarrörelsen igen och låt människor känna igen vokabulären och känna sig hemma.
Jag föreslår kongressen besluta
att avdelningsmöte återgår till att kallas representantskap

Utlåtande över motion Sta.272

Avslag

Vi anser att namnet avdelningsmöte på ett bättre och mer tydligt sätt beskriver vad mötet är och
föreslår därför att motionen avslås.
Motion Sta.273
Avdelning 26 Gävle
Handels avdelning 26 lokala ung kommitté - Melissa Almén, Maja Ullberg, Johanna Rydström,
Cecilia Klar, Ellen Värnbrink Forsman, Johanna Löf, Diana Ghafour och Nathalie Svensson
Obligatoriskt avdelningsmöte
Demokrati är grundpelaren som hela arbetarrörelsen byggts upp på, rätten för den enskilde individen att vara med och påverka. Demokrati är Handels benmärg, Handels jobbar mycket med och
vill fortsätta att hålla uppe en demokratisk medlemsorganisation.
Men när man gör det valfritt för alla avdelningar om man vill ha höstmöte eller inte så anser jag att
det direkt stör balansen i vår demokrati. Det är på våra höstmöten vi kan strida om vad hela avdelningen ska fördela och prioritera medlemmarnas pengar på kommande år i verksamhet för våra
medlemmar och vår organisation. Att inskränka på varje medlems rätt att på ett enkelt sätt yttra
och påverka representantskapsbeslut inför kommande verksamhetsår är ett destruktivt förfarande
för medlemmarnas demokratiska rättigheter i sitt medlemskap.
Jag föreslår kongressen besluta
att det inte länge blir valfritt för avdelningarna att ha ett avdelningsmöte
Avslag
att samtliga avdelningar skall genomföra avdelningsmöte för fastställande av kommande års
verksamhetsplan och budget
Avslag

Utlåtande över motion Sta.273

Vi tycker att det är bra att avdelningarna själva, utifrån förutsättningar och behov, kan besluta om
hur många avdelningsmöten man behöver ha från år till år, men att kravet är att man håller ett avdelningsårsmöte. Det innebär att en avdelning är fri att hålla så många avdelningsmöten man vill,
kan, orkar och känner att man behöver.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.274
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Fackombudens demokratiska inflytande
Fackombud väljs idag på sina arbetsplatser för att företräda sina medlemmar på arbetsplatsen. För
att ge fackombuden möjlighet att även påverka Handels, ska alla fackombud vara avdelningsombud och ha rösträtt på avdelningarnas avdelningsmöten.
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Jag föreslår kongressen besluta
att det i uppdraget som fackombud även ingår att vara avdelningsombud på avdelningarnas avdelningsmöten
Avslag
Motion Sta.275
Avdelning 4 Kristianstad
Avdelningsstyrelsen avdelning 4 Kristianstad
Ökad demokrati
Fackombud ska vara avdelningsombud.
Handels värnar om demokratin inom förbundet. Vi ser att det finns arbetsplatser med fackombud
som företräder en hel del av våra medlemmar i fackliga frågor på arbetsplatsen men som inte har
möjligheten att påverka i våra demokratiska organ.
Fackombuden har naturligtvis möjlighet att engagera sig i allmänna klubbar men oftast är det steget långt och inte alltid naturligt då det är den egna arbetsplatsen som anses trygg.
Vi ser med fördel för demokratin inom Handels att ett fackombud per arbetsplats är avdelningsombud vid avdelningens årsmöte.
Jag föreslår kongressen besluta
att fackombud genom sitt uppdrag är avdelningsombud
Avslag
att om det finns mer än ett fackombud på en arbetsplats så väljs ett som ordinarie avdelningsombud
och ett som suppleant
Avslag
Motion Sta.276
Avdelning 1 Malmö
Avdelningsstyrelsen
Fackombud ska vara avdelningsombud
Handels värnar om demokratin inom förbundet. Vi ser att det finns arbetsplatser med fackombud
som företräder en hel del av våra medlemmar i fackliga frågor på arbetsplatsen men som inte har
möjligheten att påverka i våra demokratiska organ.
Fackombuden har naturligtvis möjlighet att engagera sig i de allmänna klubbarna men oftast är det
steget långt och inte alltid naturligt då det är den egna arbetsplatsen som anses trygg.
Vi ser med fördel för demokratin inom Handels att ett fackombud per arbetsplats är avdelningsombud vid avdelningens årsmöte.
Jag föreslår kongressen besluta
att fackombud genom sitt uppdrag är avdelningsombud

Avslag

att om det finns mer än ett fackombud på en arbetsplats väljs ett som ordinarie avdelningsombud
och ett som suppleant
Avslag
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Motion Sta.277
Avdelning 12 Borås
Nicklas Bergström
Fackombudens demokratiska inflytande
Fackombud väljs idag på sina arbetsplatser för att företräda sina medlemmar på arbetsplatsen. För
att ge fackombuden möjlighet att även påverka Handels borde alla fackombud vara ombud och ha
rösträtt på avdelningens årsmöte.
Jag föreslår kongressen besluta
att det i uppdraget som fackombud även ingår att vara ombud på avdelningens årsmöte
Avslag
att texten i stadgarna, § 24 moment 3, om fria mandat därmed utgår

Avslag

Motion Sta.278
Avdelning 20 Stockholm
Avdelningsstyrelsen
Fackombud ska vara avdelningsombud
Handels värnar om demokratin inom förbundet. Vi ser att det finns arbetsplatser med fackombud
som företräder en hel del av våra medlemmar i fackliga frågor på arbetsplatsen men som inte har
möjligheten att påverka i våra demokratiska organ.
Fackombuden har naturligtvis möjlighet att engagera sig i de allmänna klubbarna men oftast är det
steget långt och inte alltid naturligt då det är den egna arbetsplatsen som anses trygg.
Vi ser, med fördel för demokratin inom Handels, att ett fackombud per arbetsplats är avdelningsombud vid avdelningens årsmöte.
Jag föreslår kongressen besluta
att fackombud genom sitt uppdrag är avdelningsombud

Avslag

att om det finns mer än ett fackombud på en arbetsplats väljs ett som ordinarie avdelningsombud
och ett som suppleant
Avslag

Utlåtande över motion Sta.274 och Sta.275
och Sta.276 och Sta.277 och Sta.278
Vi tycker att det är viktigt att hålla på den representativa demokratin och att arbeta med de allmänna klubbarna. Det finns idag heller ingen avdelning som fyller de fria mandat man redan har
möjlighet att utse till avdelningsmötena så vi ser därför inget behov av att ytterligare utöka antalet
personer på fria mandat. Det är såklart fortfarande möjligt att bjuda in alla sina fackombud till mötena och där ge dem yttrande- och förslagsrätt.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.

192 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021

Motion Sta.279
Avdelning 12 Borås
Åsa Tobrant
Ändring av stadgar § 24 moment 3
I stadgarna för avdelningen, § 24 moment 3 ,finns en skrivning om fria mandat. De ska föreslås av
avdelningsstyrelsen och sedan väljas på årsmötet i samband med röstlängdens fastställande.
Denna skrivning tillkom på senaste kongressen för att förbättra demokratin för våra fackombud.
Om vi vill att fackombuden skall engagera sig och delta i den demokratiska processen behöver vi
också ge dom tid att förbereda sig till mötet. Avdelningsstyrelsen föreslår vilka som kan bli valda
till fria mandat på årsmötet men om nu mötet inte vill välja några eller någon specifik person till
fritt mandat, vad ger vi då för signaler angående demokratin i Handels.
Jag föreslår kongressen besluta
att ändra texten i stadgarna, § 24 moment 3, till:
”Till ombud på avdelningens årsmöte utses också fackombud i allmänna klubbar som saknar egen
styrelse på fria mandat. Antal fria mandat i avdelningen är 1 per 250 påbörjade medlemmar. Ombud på fria mandat utses av avdelningsstyrelsen senast en månad innan avdelningens årsmöte. De
fria mandaten redovisas i röstlängden i årsmötesprotokollet.”
Avslag
Motion Sta.280
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Fria mandat
I stadgarna för avdelningar, § 24 moment 3, finns en skrivning om fria mandat. De ska föreslås av
avdelningsstyrelsen och sedan väljas på årsmötet i samband med röstlängdens fastställande.
Denna skrivning tillkom på senaste kongressen för att förbättra demokratin för våra fackombud.
Om vi vill att fackombuden skall engagera sig och delta i den demokratiska processen behöver vi
också ge dem tid att förbereda sig till mötet. Avdelningsstyrelsen föreslår vilka som kan bli valda
till fria mandat på årsmötet, men om mötet inte vill välja några eller någon specifik person till fritt
mandat, vad ger vi då för signaler angående demokratin i Handels?
Jag föreslår kongressen besluta
att ändra texten i stadgarna, § 24, moment 3, till:
”Till ombud på avdelningens årsmöte utses också fackombud i allmänna klubbar som saknar egen
styrelse på fria mandat. Antal fria mandat i avdelningen är 1 per 250 påbörjade medlemmar. Ombud på fria mandat utses av avdelningsstyrelsen senast 1 månad innan avdelningens årsmöte. De
fria mandaten redovisas i röstlängden i årsmötesprotokollet.”
Avslag

Utlåtande över motion Sta.279 och Sta.280

Vi tycker att den princip som finns idag med att styrelsen föreslår och att årsmötet fastställer de fria
mandaten är det mest demokratiska sättet att utse ledamöter på fria mandat. Då det är en viktig
fråga som kan påverka röstlängden på årsmötet ordentligt är det viktigt att det är årsmötets ledamöter som äger beslutanderätten i frågan. Vi ser inte att det skulle skapa problem med att rekrytera
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till de fria mandaten då det precis som i frågan om de medlemmar som deltar ska få yttrande- och
förslagsrätt är en fråga där årsmötet med allra största sannolikhet beslutar i enlighet med styrelsens
förslag.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.
Motion Sta.281
Avdelning 2 Trollhättan
Pernilla Blomgren
Möjlighet att nominera Handelsombud och skyddsombud för fria mandat
Våra årsmöten inom Handels är våra högsta beslutande mötesforum för våra medlemmar.
För att öka deltagandet och representation från flera arbetsplatser behöver vi titta över att kunna
utse fria mandat till mer än fackombud. Vi vill att även aktiva Handelsombud och skyddsombud
ges möjlighet. Det är på årsmötet medlemmen får det största inflytandet att kunna påverka.
Med detta ges möjlighet att kunna påverka och få inflytande för flera arbetsplatser.
Detta ökar demokratin i förbundet och då ökar deltagandet på mötet.
Vi ser att detta kommer leda till ett vidare intresse och öka uppdragets värde.
Flera arbetsplatser får insyn i vår verksamhet och genom det så stärks vårt förtroende hos våra
medlemmar.
Jag föreslår kongressen besluta
att skyddsombud och Handelsombud, utöver fackombud, kan utses till fria mandat
Avslag

Utlåtande över motion Sta.281
Vi anser att den grupp som idag kan utses till de fria mandaten är tillräcklig och ser inget behov av
att utöka detta även till skydds- och Handelsombud. Redan idag finns också möjligheten att bjuda
in andra intresserade medlemmar och förtroendevalda till avdelningsmöten, där de då också kan få
yttrande- och förslagsrätt om mötet så beslutar.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.282
Avdelning 3 Halmstad
Sara Kärrbrand
Utöka de fria mandaten
Alla medlemmar skall kunna påverka organisationen på avdelningsnivå. Lättare blir det om du är
ansluten till en större arbetsplatsorganisation. Svårare blir det för de medlemmarna på mindre arbetsplatser. För att vi skall spegla avdelningen är det viktigt att många olika röster blir hörda.
Jag föreslår kongressen besluta
att utöka de fria mandaten (till fler i antalet)

Avslag

att informera tydligt till varje person som erhållit ett fritt mandat vad det innebär
Bifall
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Utlåtande över motion Sta.282
Vi anser att den långa diskussion som föregick beslutet på förra kongressen ledde till ett väl avvägt
förslag när vi landade i 250. Det är viktigt för den representativa demokratin med balans mellan
fria mandat och klubbarnas representation. Vi tycker dock precis som motionären att det är viktigt
att informera alla som blir valda till ett uppdrag vad det innebär.
Med anledning av ovanstående förslår vi att första attsatsen i motionen avslås och den andra bifalls.
Motion Sta.283
Avdelning 36 Uppsala
Avdelningsstyrelsen avdelning 36
Fria mandat på avdelningsmöte
Kongressen 2016 beslutade att införa en reglering om ombud på fria mandat till avdelningens
årsmöte i syfte att stärka den representativa demokratin. De fria mandaten kan fördelas till fackombud på arbetsplatser som till exempel tillhör en allmän klubb som saknar egen styrelse och
klubben inte har utsett något ombud.
Stadgarna talar om att ombuden på fria mandat väljs på avdelningens högsta beslutande organ,
avdelningens årsmöte. Men det nämns inte i samband med den stadgetext som tar upp det extra
avdelningsmötet. Efter att frågeställningen lyfts med förbundskontoret om hur stadgarna i förhållande till fria mandat och det extra avdelningsmötet ska uppfattas så har det framförts att det går
att tolka på minst två olika sätt.
Med anledning av ovanstående och för att undvika att göra de fria mandaten till en tolkningsfråga
så behövs ett förtydligande av bestämmelsen i stadgarna.
Jag föreslår kongressen besluta
att stadgarna förtydligas med att de fria mandaten även kan utses på ett extra avdelningsmöte

Utlåtande över motion Sta.283

Avslag

Vi tycker att det fria mandatet till avdelningsmötena ska vara ett uppdrag som man tilldelas av
årsmötet och som sedan gäller i ett år till nästa årsmöte utser fria mandat igen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.284
Avdelning 3 Halmstad
Matthias Oskarsson
Antalet ledamöter i avdelningsstyrelse och klubbstyrelse
I våra stadgar för kongressperioden 2017-2021, så står det inget om vem som bestämmer hur många
en styrelse inom Handelsanställdas organisation ska bestå av. Utan det är upp till respektive styrelse att fatta detta beslut. Detta innebär att det finns en risk att man glömmer bort att vi är en medlemsstyrd organisation och att det är medlemmarna som ska få vara med att ta beslut även i dessa
frågor. Även om styrelsen kan ha bra synpunkter på hur arbetet bedrivs bäst.
Jag föreslår kongressen besluta
att medlemmarna på respektive årsmöte ska godkänna eventuell förändring av antal styrelseledamöter
Bifall
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Utlåtande över motion Sta.284
Vi håller med motionären om att det är rimligt att man beslutar om detta på respektive årsmöte och
föreslår därför att punkten "fastställande av antal ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen"
läggs till i listan i stadgarna med vad avdelningens möte ska behandla. Dessutom läggs följande text
till först i tidigare §25 (§23 i stadgekommitténs förslag), moment 5 om val i arbetsplatsorganisation
”Årsmötet ska innan val av styrelse genomförs fastställa antalet ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen.”
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen bifalls.
Motion Sta.285
Avdelning 12 Borås
Jan Holmström
Tillägg till stadgarna § 24 moment 4
I stadgarna står det skrivet att pensionärsmedlemmar och elevmedlemmar inte kan inneha avdelningsuppdrag. Jag tycker att det även är viktigt att de som innehar avdelningsuppdrag är verksamma inom Handels verksamhetsområde eller söker arbete inom våra områden.
Jag föreslår kongressen besluta
att det görs en textändring i § 24 moment 4, femte stycket enligt följande:
”Pensionärs- och elevmedlemmar kan inte inneha avdelningsuppdrag, ej heller medlem som är
verksam utanför Handels verksamhetsområde. Medlem som gått i pension kan dock väljas som
revisor.”
Besvarad
Motion Sta.286
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Avdelningsuppdrag
I stadgarna står skrivet att pensionärsmedlemmar och elevmedlemmar inte kan inneha avdelningsuppdrag. Det är viktigt att de som innehar avdelningsuppdrag är verksamma inom Handels verksamhetsområde.
Jag föreslår kongressen besluta
att göra följande textändring i stadgarna, § 24, moment 4, 5 stycket:
”Pensionärs- och elevmedlemmar kan inte inneha avdelningsuppdrag, ej heller medlem som har sin
huvudsysselsättning utanför Handels verksamhetsområde. Medlem som gått i pension kan dock
väljas som revisor.”
Besvarad

Utlåtande över motion Sta.285 och Sta.286
Vi tycker att skrivningen ”huvudsysselsättning utanför Handels verksamhetsområde” är problematisk, detta då det är svårt att veta hur det ska tolkas. Bland annat vill vi ju att medlemmar tar på sig
uppdrag inom politiken, vilket kan innebära att de tillfälligt har något annat än sitt ordinarie arbete
som huvudsysselsättning under ett tag, men fortfarande är medlemmar och aktiva i Handels. Vi har
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också många medlemmar som har flera jobb inom olika branscher, då de inte fått någon heltidsanställning, och som då tillfälligt kanske jobbar mer inom någon annan bransch. Vi tycker att även
dessa medlemmar ska ha möjlighet att ha förtroendeuppdrag i Handels.
Då vi dock håller med motionärerna om att medlem som permanent arbetar inom ett avtalsområde
som inte organiseras av Handels föreslår vi följande ändring i stadgarna:
”Pensionärs- och elevmedlemmar kan inte inneha avdelningsuppdrag, ej heller medlem som permanent bytt arbetsplats till en utanför Handels avtalsområden.”
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna anses besvarade.
Motion Sta.287
Avdelning 6 Helsingborg
Malin Pamp
Avdelningsuppdrag
Anställda inom Handels har sina egna fackliga uppdrag samt klubbar. De anställda organiserar
sig i sina frågor och driver dessa tillsammans mot sin arbetsgivare. Vidare har anställd personal en
representant i avdelningsstyrelsen, vilket ger insyn i avdelningens arbete och verksamhet.
Förtroendevalda i en avdelning arbetar fackligt under andra förutsättningar än vad en anställd gör.
En anställd kan idag nomineras till ett förtroendeuppdrag i tex avdelningens valberedning, skulle så
ske påverkar det den demokratiska processen negativt. Det är viktigt att det finns tydlighet mellan
de fackliga uppdrag som kan innehas som anställd eller som förtroendevald i avdelningen då uppdragen inte har samma funktion och syfte.
Det får en skev inverkan på de två arbetssätten, vad som skall göras kontra hur det ska göras.
Jag föreslår kongressen besluta
att ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att ändra stadgarna så att avdelningsanställda tjänstemän
inte kan vara valbara till förtroendeuppdrag i sin avdelning utöver sina forum så som klubbar och i
frågor som rör anställda i Handels
Avslag
Motion Sta.288
Avdelning 4 Kristianstad
Avdelning 4 styrelsen
Avdelningsuppdrag
Anställda inom Handels har sina egna fackliga uppdrag samt klubbar. De anställda organiserar sig
i sina frågor och driver dessa tillsammans mot sin arbetsgivare. Vidare har anställd personal en representant i avdelningsstyrelsen vilket ger insyn i avdelningens arbete och verksamhet.
Förtroendevalda i en avdelning arbetar fackligt under andra förutsättningar än vad en anställd gör.
En anställd kan idag nomineras till ett förtroendeuppdrag i tex avdelningens valberedning, skulle så
ske påverkar det den demokratiska processen negativt. Det är viktigt att det finns tydlighet mellan
de fackliga uppdrag som kan innehas som anställd eller som förtroendevald i avdelningen då uppdragen inte har samma funktion och syfte. Det får en skev inverkan på de två arbetssätten, vad som
ska göras kontra hur det ska göras.
Jag föreslår kongressen besluta
att ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att ändra stadgarna så att avdelningsanställda tjänstemän
inte kan vara valbara till förtroendeuppdrag i sin avdelning utöver sina forum såsom klubbar och i
frågor som rör anställda i Handels
Avslag
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Utlåtande över motion Sta.287 och Sta.288
Vi anser att stadgarnas skrivning i §24, moment 4, som lyder: ”medlem som är varaktigt anställd av
avdelningen eller förbundet, med undantag av förste ombudsmannen och personalrepresentanten,
kan inte tillhöra avdelningsstyrelsen” är tillräcklig.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.
Motion Sta.289
Avdelning 12 Borås
Åsa Tobrant
Stadgetillägg
Att vara styrelseledamot eller suppleant i avdelningsstyrelsen är ett viktigt och fint uppdrag, att då
inte ta detta på allvar utan utebli utan att meddela eller ha ett giltigt skäl är inte ansvarstagande.
I Handels stadgar under § 24 Avdelningarna moment 4 vill jag att följande tillägg görs.
”Om styrelseledamot eller tillkallad suppleant är frånvarande utan giltigt skäl vid mer än ett styrelsemöte ska ledamoten anses skild från uppdraget.”
Jag föreslår kongressen besluta
att i Handels stadgarna, under § 24 moment 4, lägga till följande text:
”Om styrelseledamot eller tillkallad suppleant är frånvarande utan giltigt skäl vid mer än ett styrelsemöte ska ledamoten anses skild från uppdraget.”
Avslag
Motion Sta.290
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Frånvaro utan giltiga skäl i avdelningsstyrelsen
Att vara styrelseledamot eller suppleant i avdelningsstyrelsen är ett viktigt och fint uppdrag, att då
inte ta detta på allvar utan utebli utan att meddela eller ha ett giltigt skäl är inte ansvarstagande.
I Handels stadgar under § 24 Avdelningarna moment 4 vill jag att följande tillägg görs:
”Om styrelseledamot eller tillkallad suppleant är frånvarande utan giltigt skäl vid mer än ett styrelsemöte ska ledamoten anses skild från uppdraget.”
Jag föreslår kongressen besluta
att i Handels stadgar under § 24, moment 4, lägga till följande text:
”Om styrelseledamot eller tillkallad suppleant är frånvarande utan giltigt skäl vid mer än ett styrelsemöte ska ledamoten anses skild från uppdraget.”
Avslag

Utlåtande över motion Sta.289 och Sta.290
Att sitta i avdelningsstyrelsen är ett viktigt förtroendeuppdrag och det är därför såklart viktigt att
alla som innehar dessa uppdrag tar dem på allvar. Vi ser det dock som väldigt hårt att man skulle
”skiljas från sitt uppdrag” om man utan giltigt skäl skulle vara frånvarande mer än en gång. Vi tror
att det bästa sättet att ta tag i frågan om det skulle vara någon som missar möten är att avdelningsordföranden samtalar med den berörda personen om vikten av uppdraget och det förtroende hen
fått från medlemmarna. Frågan är också alltid vad som är ”giltigt skäl” till frånvaro, varför vi inte
tycker att detta ska regleras i stadgarna.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.
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Motion Sta.291
Avdelning 2 Trollhättan
Jessica Sahlström, Håkan Thagesson
Fastställande av medelsplacering ska inte fastställas av avdelningens årsmöte
Varje år har avdelningarnas årsmöte att fastställa att avdelningarna ska följa gällande placeringsreglemente som beslutats av förbundsstyrelsen.
Avdelningarnas styrelser är sedan ansvariga för att detta placeringsreglemente följs och däri anges
förvaltningens inriktning och ramar för medelsplacering.
Då det tydligt står reglerat i stadgarna hur detta ska hanteras borde det inte behöva fastställas på
avdelningarnas årsmöten. Ombuden på avdelningarnas årsmöten kan inte besluta annat än att anta
placeringsreglementet då det redan är beslutat av förbundsstyrelsen och avdelningarna har det att
följa. Det blir en onödig fråga att ta upp på årsmötet då ombuden inte har något att besluta om.
Jag föreslår kongressen besluta
att avdelningarna ska följa av förbundsstyrelsen fastställt placeringsreglemente för förvaltningens
inriktning och ramar av medelsplacering
Besvarad
att stadgarna anpassas så att inte avdelningarnas årsmöte behöver fastställa placeringsreglemente

Utlåtande över motion Sta.291

Besvarad

Vi håller med motionären om att stadgarna måste ändras så att det tydligt framgår att det placeringsreglemente som är antaget av föregående års förbundsråd gäller för samtliga avdelningar och
att avdelningarnas årsmöte därmed inte behöver fastställa placeringsreglementet.
Stadgekommittén har därför föreslagit att stadgarnas tidigare, §24 (§22 i stadgekommitténs förslag), moment 6, ändras så att det istället för ”Placeringsreglemente fastställes årligen av avdelningens årsmöte" står "Placeringsreglemente anmäls årligen på avdelningens årsmöte”.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen anses besvarad.
Motion Sta.292
Avdelning 1 Malmö
Handels fackklubb på IKEA Malmö
Stadgeändring
Att endast fackklubbar får nominera till poster som tillsätts vid avdelningens årsmöte anser vi
är odemokratiskt.
Jag föreslår kongressen besluta
att såväl fackombud som fackklubbar får nominera till poster som tillsätts vid avdelningens
årsmöte
Besvarad

199 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021

Motion Sta.293
Avdelning 4 Kristianstad
Avdelning 4 styrelsen
Stadgeändring
Att endast fackklubbar får nominera till poster som tillsätts vid avdelningens årsmöte anser vi
är odemokratiskt.
Jag föreslår kongressen besluta
att såväl fackombud som fackklubbar får nominera till poster som tillsätts vid avdelningens
årsmöte
Besvarad

Utlåtande över motion Sta.292 och Sta.293
I Handels stadgar för val och valberedning på avdelningsnivå, §24, moment 13, står det klart och
tydligt ”Valberedningen har till uppgift att redovisa nomineringar från klubbar och medlemmar
samt framlägga förslag på ledamöter till styrelse och andra förtroendeuppdrag inom avdelningen.”
Det betyder med andra ord att alla medlemmar har möjlighet att nominera till de poster som tillsätts vid avdelningens årsmöte.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna anses besvarade.
Motion Sta.294
Avdelning 4 Kristianstad
Avdelning 4 Avdelningsstyrelsen
Stadgeändring - Fackklubb över avdelningsgränserna
Våra avdelningsgränser ligger där de ligger och fungerar överlag bra men ibland uppstår det
problem.
Ex 2 butiker i samma kedja som ligger på varsin sida av avdelningsgränsen kan inte, enligt stadgarna, bilda en firmaklubb tillsammans utan hänvisas till att bilda en riksförening eller regionsförening. Dessa är dessvärre inte alltid en bra lösning. Det kan t ex finnas fler butiker i kedjan
inom avdelningarna.
Vi anser att Handels måste bli mer flexibelt och bereda väg för detta, framförallt i stadgarna.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels stadgar ändras så att bildandet av firmaklubb möjliggörs över avdelningsgränserna
Avslag
att stadgarna klargör hur de berörda avdelningarna ska fördela de kostnader som kan uppstå
Avslag
att vid bildandet av firmaklubb över avdelningsgränserna ska representation i båda avdelningarnas
årsmöten vara möjligt för klubben
Avslag
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Motion Sta.295
Avdelning 1 Malmö
Avdelningsstyrelsen
Stadgeändring - Fackklubb över avdelningsgränserna
Våra avdelningsgränser ligger där de ligger och fungerar överlag bra men ibland uppstår det
problem.
Exempelvis två butiker i samma kedja som ligger på varsin sida av avdelningsgränsen kan inte,
enligt stadgarna, bilda en firmaklubb tillsammans utan hänvisas till att bilda en riksförening eller
regionförening. Dessa är dessvärre inte alltid en bra lösning. Det kan t ex finnas fler butiker i kedjan inom avdelningarna.
Vi anser att Handels måste bli mer flexibelt och bereda väg för detta, framförallt i stadgarna.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels stadgar ändras så att bildandet av firmaklubb möjliggörs över avdelningsgränserna
Avslag
att stadgarna klargör hur de berörda avdelningarna ska fördela de kostnader som kan uppstå
Avslag
att vid bildandet av firmaklubb över avdelningsgränserna ska representation i båda avdelningarnas
årsmöten vara möjlig för klubben
Avslag

Utlåtande över motion Sta.294 och Sta.295

Vi ser inget behov av att kunna skapa fackklubbar över avdelningsgränserna. Det är redan idag
möjligt att samarbeta över avdelningsgränserna vid behov och precis som motionärerna själva lyfter finns lösningarna med regions- och riksföreningar för arbetsplatser där det av olika anledningar
finns behov av en arbetsplatsorganisation som täcker arbetsplatser i flera avdelningar och där det
redan idag finns en fastslagen princip för hur det demokratiska inflytandet i avdelningarna för dess
medlemmar ska tas tillvara.
För oss är det viktigt att arbetsplatsorganisationen finns så nära medlemmarna som möjligt, därför
anser vi att fackklubbarna i så stor utsträckning som möjligt ska finnas på medlemmarna arbetsplatser och ser en risk i för stora klubbar som täcker flera arbetsplatser.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.
Motion Sta.296
Avdelning 20 Stockholm
Frida Antbrink
Den demokratiska processen i att bli förtroendevald inom Handels
I Handels stadgar framgår att styrelseledamöter i en klubb ska vara minst tre till antalet samt väljas
på två år. Det framgår även att om klubb ej kan bildas kan man istället välja fackombud, dock är
det ej reglerat hur lång period ett fackombud väljs på. Detsamma gäller för skyddsombud men där
reglerar arbetsmiljöförordningen att skyddsombud väljs på tre år.
Detta är ju del i en demokratisk process vi har inom Handels och poängen med denna process är
bland annat att man ska förtjäna sitt uppdrag, dvs att medlemmarna vill fortsätta välja en. Den är
även viktig så våra medlemmar på arbetsplatserna förstår att även de har möjligheten att bli förtroendevalda.
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Tyvärr förekommer det att fackombud och skyddsombud läggs in för väldigt långa mandatperioder
i Handels egna system vilket kan få som konsekvens att de personerna inte väljs med jämna mellanrum på medlemsmöten på sina arbetsplatser, det kan även försvåra processen för andra engagerade
medarbetare att bli förtroendevalda.
Så här kan vi inte ha det. Hur ska våra förtroendevalda förstå att deras uppdrag bygger på en demokratisk process och sträva efter att förtjäna sitt uppdrag när man väljs på 50 år? Och hur ska
våra medlemmar förstå att även de kan bli förtroendevalda om man inte håller möten på arbetsplatsen där val förrättas?
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att medlemmar och förtroendevalda förstår och agerar efter den demokratiska processen inom vårt förbund
Besvarad
att Handels tydliggör mandatperioder för samtliga förtroendevalda

Utlåtande över motion Sta.296

Bifall

Vi håller med motionären om att det är viktigt att vi tydliggör mandatperioder för samtliga förtroendevalda och att det är viktigt att vi verkar för att medlemmar och förtroendevalda har kunskap
och förståelse om och agerar efter den demokratiska processen i vårt förbund. Det senare anser vi
dock att vi ständigt verkar för genom exempelvis de utbildningar som hålls för förtroendevalda.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att den första Att-satsen anses besvarad och att den
andra bifalls.
Motion Sta.297
Avdelning 20 Stockholm
Jan-Olof Jonsson
Mandattid för Fackombud
För de flesta förtroendevalda uppdrag inom förbundet gäller en mandattid på mellan ett år, till fem
år. Detta för att vi är en demokratisk organisation.
Men blir man vald till fackombud, så kan man ha det uppdraget under en lång tid, utan att behöva
bli omvald. Ett skäl kan vara, att det kanske är svårt att få ihop tillräckligt med medlemmar, för att
kunna genomföra valet på ett bra sätt.
Det är dock inget bra skäl. Fackombudet kanske har deltagit på kurser eller vidareutbildning för
förtroendevalda och på så vis skaffat sig kunskap som hen sitter med. Och är den som ensam
förhandlar med arbetsgivaren.
Jag har varit på arbetsplatser, där fackombudet suttit länge och de äldre medlemmarna tycker att
det fungerar bra, att fackombudet tar frågorna med arbetsgivaren. Medan de yngre medlemmarna
också vill ha något att säga till om. De yngre får sällan någon information och man håller inga
medlemsmöten på arbetsplatsen. Fackombudets position blir inte utsatt för någon konkurrens utav
de andra medlemmarna. Och att starta en klubb, med styrelse, föreslås inte. Kort sagt fortsätter det
fackliga arbetet på arbetsplatsen som det har gjort i många år.
En annan farhåga gällande uppdraget är att arbetsgivaren kan både hota och fresta fackombudet,
utan att medlemmarna har någon insyn i förhandlingarna. Något som blir svårare om man har fler
fackombud, eller ännu hellre, en klubbstyrelse.
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Jag föreslår kongressen besluta
att införa mandattid för fackombud

Bifall

att mandattiden för fackombud föreslås bli tre år

Bifall

Motion Sta.298
Avdelning 1 Malmö
Jonas Isgren
Fackombudens mandatperiod ska tidsbegränsas
I Handels stadgar under §25 Arbetsplatsorganisation, står att läsa; ”Fackombud väljs av medlemmarna på de arbetsplatser där firmaklubb saknas. Fackombudet är underställt avdelningen och har
delegerats begränsad förhandlingsrätt. Förhandlingsrätten ska följa de regler som beslutats av förbundsstyrelsen.” Enligt denna skrivning är du fackombud på livstid. Det mest demokratiskt riktiga
hade varit att införa en tidsbegränsad mandatperiod, t ex väljs skyddsombud vart tredje år.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ändrar skrivningen i våra stadgar till ”Fackombud väljs av medlemmarna på de arbetsplatser där firmaklubb saknas. Fackombud väljs på en tid av tre år. Fackombudet är underställt avdelningen och har delegerats begränsad förhandlingsrätt. Förhandlingsrätten ska följa de regler som
beslutats av förbundsstyrelsen.”
Bifall
Motion Sta.299
Avdelning 4 Kristianstad
Avdelning 4 styrelse
Fackombudens mandatperiod ska tidsbegränsas
I Handels stadgar under §25 Arbetsplatsorganisation står att läsa, ”Fackombud väljs av medlemmarna på de arbetsplatser där firmaklubb saknas. Fackombudet är underställt avdelningen och har
delegerats begränsad förhandlingsrätt. Förhandlingsrätten ska följa de regler som beslutas av förbundsstyrelsen.” Enligt denna skrivning är du fackombud på livstid. Det mest demokratiskt riktiga
hade varit att införa en tidsbegränsad mandatperiod, t ex väljs skyddsombud vart tredje år.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ändrar skrivningen i våra stadgar till:
”Fackombud väljs av medlemmarna på de arbetsplatser där firmaklubb saknas. Fackombud väljs
på en tid av tre år. Fackombudet är underställt avdelningen och har delegerats begränsad förhandlingsrätt. Förhandlingsrätten ska följa de regler som beslutas av förbundsstyrelsen”
Bifall

Utlåtande över motion Sta.297 och Sta.298 och Sta.299
Vi instämmer med motionärerna om att det är rimligt att ha en mandattid även för fackombud och
att förslaget om tre år är en lagom lång mandattid.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna bifalls.
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Motion Sta.300
Avdelning 11 Örebro
Verksamhetsassistenterna avdelning 11
Att utse fackombud
I Handels stadgar står följande:
”Fackombud väljs av medlemmarna på de arbetsplatser där firmaklubb saknas. Fackombudet är
underställt avdelningen och har delegerats begränsad förhandlingsrätt. Förhandlingsrätten ska följa
de regler som beslutats av förbundsstyrelsen.”
För att ett fackombud ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt behöver det finnas medlemmar
på arbetsplatsen. Utan medlemmar riskerar ombudet att endast förhandla i egen sak. Vi anser därför att detta bör regleras i stadgarna. Idag står det inget om fackombudets mandattid i stadgarna
vilket kan leda till livslångt uppdrag och att medlemmar inte får möjlighet att välja det ombud de
har mest förtroende för.
Jag föreslår kongressen besluta
att det införs en minimigräns på två medlemmar utöver ombudet på arbetsplatser som utser
fackombud
Avslag
att fackombud väljs med tre års mandattid, därefter ska nytt val ske
Bifall

Utlåtande över motion Sta.300
Vi förstår självklart motionärens tankar kring vikten av att det finns medlemmar att företräda på
arbetsplatsen, samtidigt finns det många små arbetsplatser med få anställda i vår bransch. Vi tycker
att det är viktigt att även de medlemmar som finns på små arbetsplatser ska få engagera sig och bli
fackligt förtroendevalda som fackombud. Med motionärens förslag om att man måste vara minst
tre medlemmar skulle det skapa problem på dessa mindre arbetsplatser.
När det gäller mandattid för fackombuden instämmer vi med motionären.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att attsats ett avslås samt att Att-sats två bifalls.
Motion Sta.301
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Jämställ riksföreningar med firmaklubbar
För att en organisation skall kunna kalla sig demokratisk behöver den också vara det. I dag finns
det grupper inom vårt förbund som inte omfattas av den demokrati som vi påstår oss utöva. Jag
pratar förstås om riks- samt regionföreningar. För den som till vardags inte stöter på en riks- eller
regionförening kan det kanske verka som något suspekt, eller kanske ointressant, och nåt som självklart inte behöver omfattas av vår demokrati.
Men låt oss titta närmare på vad det egentligen är för något. De allra flesta riks- och regionföreningar träffar vi på hos tjänstemännen. Det kan till exempel vara en a-kassa med låt säga fyra kontor runt om i landet, som ligger inom olika Handelsavdelningar. Det arbetar inte tillräckligt många
personer på varje ställe för att kunna bilda firmaklubbar inom avdelningen så man bildar i stället
en rikstäckande förening som gör allt som en firmaklubb gör – väljer styrelse, utbildar sig, förhand-
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lar MBL och LAS m.m. Det finns bara en sak som skiljer dem åt från firmaklubbar och det är den
totala avsaknaden av möjligheter att påverka Handels, mer än på kongresser – i likhet med vilken
medlem utan arbetsplatsorganisation som helst.
På avdelningsmötena göre de sig icke besvär. I avdelning 20 bjuder vi in en person per riksförening,
som har medlemmar i avdelningen, och de får då yttrande- och förslagsrätt på mötet – också det i
likhet med vilken medlem utan arbetsplatsorganisation som helst. Men inte alla avdelningar bjuder
in sina riksföreningsledamöter. Med en regional förening fungerar det likadant, det som skiljer den
från en rikstäckande förening är att en regionförening endast täcker in ett antal avdelningar.
För att ta Hyresgästföreningen som exempel: region Norrland täcker in avdelningarna 27, 29 samt
33, region Aros-Gävle avdelningarna 18, 36 samt 26. Det handlar alltså om en omorganisation där
man slog ihop tjugoen föreningsområden till nio regioner plus förbundskontoret. Innan den skedde
hade man alltså tjugoen firmaklubbar plus förbundskontorets och hade därmed rösträtt inom i
princip alla Handelsavdelningar på de respektive representantskapsmötena. Att arbetsgivaren gör
en omorganisation har alltså stått dessa firmaklubbar dyrt ur den demokratiska aspekten. Är det
verkligen rimligt, kan man då fråga sig. Nej.
Sedan kongressen 2016 kan fackombud bli avdelningsombud på så kallade fria mandat. Det kan i
praktiken innebära att ett arbetsställe med två medlemmar, varav en av dem är fackombud, alltså
har tillgång till påverkan, men inte en regionförening med 100 medlemmar.
Propån som kom 2016 var att riks- samt regionföreningarna skulle bilda allmänna klubbar där de
valde avdelningsombud och där antalet ombud räknas ut som med firmaklubbar - fast i flera olika
organisationer då.
I avdelning 20, som har ca elva riksföreningar, bildades en allmän AFO-klubb. Den fick tre ordinarie mandat samt valde tre ersättare. Dessa sex personer kom från fem olika riksföreningar, men då
det ju är de som är på avdelningsmötet och röstar handlar det alltså om åtta – eller nio, i det fall ersättaren som satt i samma riksförening som är helt utan rösträtt. Är det rimligt? Nej.
Det Handels säger är att de aktuella föreningarna ska ha kaka på kaka och driva inte bara sin riksförening utan också en allmän klubb. De ska rodda med två årsmöten, med minst två medlemsmöten, de ska begära ut medlemslistor för två organisationer. Allt detta för att Handels någon gång
bestämt att de inte är lämpade i samma stund som deras arbetsgivare skar ner på personal eller
gjorde en omorganisation. Är det rimligt? Nej.
De signaler man sänder till dessa riks- och regionföreningar, som av olika anledningar blivit för få
eller pådyvlats en ovälkommen omorganisation, är att det är bättre att bara välja ett fackombud,
annars får de liksom skylla sig själva. Här har vi alltså föreningar som egentligen är klubbar, som
liksom vilken annan firmaklubb som helst, varje dag tar kampen mot godtyckliga pottutdelningar,
MBL-brott, som värvar medlemmar som de alltid har gjort. Men de anses inte längre kunna klara
av att rösta på ett avdelningsmöte. Är det rimligt? Nej.
Borde inte Handels värna alla de förtroendevalda vi har? På tjänstemannastegarna vittnar alltid ett
antal kursdeltagare från olika håll i landet att de inte alls känner sig delaktiga och ibland inte ens
välkomna i avdelningen. Detta på grund av att man inte blir inbjuden till olika evenemang, och
bland riksföreningsledamöterna är detta särskilt påtagligt. Som förbund måste vi ta oss i kragen!
Det sägs att det handlar om att man, i alla fall tidigare, trott att om man skulle ge riksföreningsledamöter rösträtt på avdelningsmötena skulle demokratin totalt omkullkastas.
I hela landet rör det sig om sexton riksföreningar plus några regionföreningar. Inte hundra, inte
tvåhundrafemtio utan sexton. Som nämnts tidigare är antalet riksföreningar i avdelning 20 elva
stycken. Skulle demokratin sättas ur spel om åtta tjänstemän till fick rösta på den avdelningens årsmöte? (Utöver de tre som har rösträtt genom den allmänna klubben.) Är den allmänna uppfattningen att det är ett demokratiproblem att aktiva förtroendevalda inkluderas? Är det inte ett större
problem att förtroendevalda inte kommer på avdelningsmötena? Eller att vi generellt har för få förtroendevalda? Eller är det något med att de just är tjänstemän? Ska inte tjänstemän, likväl som
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butiksbiträden, lagerarbetare, frisörer, massageterapeuter, optikerassistenter och florister omfattas
av demokratin? Visst måste väl stadgarnas § 1 mom 2 fjärde Att-satsen ”att verka för jämlikhet och
likabehandling” även gälla våra egna förtroendevalda? Annars blir våra stadgar bara en pappersprodukt. Handels är större än så.
Det är dags nu. Inga fler ursäkter. Ge riks- samt regionföreningarna rösträtt på avdelningsmötena.
Räkna ut deras mandat i avdelningen på samma sätt som för firmaklubbar – vilket de ju de facto
är! Och ta bort det förklenande ”-förening” och kalla dem rätt och slätt riksklubb samt regionklubb. Det är rimligt.
Jag föreslår kongressen besluta
att riksförening samt regionförening byter namn till riksklubb respektive regionklubb
Avslag
att riks- samt regionföreningar får rösträtt på avdelningsmötena på samma sätt som firmaklubbar
Avslag
att riks- samt regionföreningarnas antal ombud beräknas utifrån det antal medlemmar som arbetar
inom berörd avdelnings geografiska område
Avslag

Utlåtande över motion Sta.301
Den demokratiutredning som genomfördes och presenterades på kongressen 2016 konstaterade att
det när det gällde de dåvarande riks- och regionklubbarna sannolikt fanns en sammanblandning
mellan de två grundfunktioner som en firmaklubb har. Den första att bli en stark motpart gentemot
arbetsgivaren. Den andra att utgöra en direkt demokratisk enhet i Handels folkrörelsedemokrati i
vilken man utser representanter till avdelningarnas högsta styrande organ – avdelningsmötet.
Det primära syftet med en riksklubb/regionklubb är och har alltid såklart varit att öka sin styrka
gentemot arbetsgivaren. Men för att också garantera medlemmarna i en riksklubb möjlighet till
demokratiskt inflytande behövde riktlinjerna för hur detta skulle gå till ändras. Man konstaterade
också att det sannolikt också var så att själva namnet rikstäckande och regional firmaklubb
ledde fel då det förväxlades med vanliga firmaklubbar i demokratisk mening.
Det förslag som utredningen landade i var att tydligt dela upp riksklubb/regionklubb i två delar.
När det gäller styrkeförhållande mot arbetsgivaren skulle det på samma sätt som tidigare vara så
att riksklubben/regionklubben skulle fungera som förhandlande motpart. Däremot skulle alla
medlemmar alltid ha sitt demokratiska huvudengagemang i den avdelning där man hade sitt
faktiska arbetsställe.
Lösningen på detta blev att medlemmarna i en riksklubb/regionklubb både skulle tillhöra en riksklubb/regionklubb samt en branschklubb eller allmän klubb på avdelningen – genom vilken de
skulle kunna engagera sig i Handels demokratiska arbete och vara valbara till klubbstyrelse och
representantskap. För att tydliggöra denna förändring och undvika förvirring beslutades också att
byta namn på rikstäckande och regional firmaklubb till rikstäckande och regional förening, dock
med samma villkor gentemot arbetsgivaren.
Vi tycker att det gedigna arbete som lades ner i demokratiutredningen för att säkerställa att alla
medlemmar ska vara representerade i den parlamentariska organisationen och kunna utöva sitt
demokratiska inflytande ska tas tillvara och fortsätta utvecklas.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
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Motion Sta.302
Avdelning 4 Kristianstad
Gitte Ejdetjärn
När möjligheten till påverkan i den demokratiska processen saknas
Vi frisörer är en liten grupp inom Handelsanställdas förbund och är utspridda som havre i en veteåker. Vårt yrke är kreativt men också tungt, med både stress och kemikaliepåverkan som följd.
På grund av att vi har prestationsrelaterade löner och att ingen kan göra vårt jobb när vi inte är där,
så blir följden att vi har svårt att engagera oss fackligt, så som är önskvärt.
Kontentan blir att vi har svårt att få tillstånd frisörklubbar i avdelningarna. Det vore därför önskvärt att möjligheten till att en rikstäckande frisörklubb alternativt regionala frisörklubbar skapas,
som genom möten digitalt kan fatta demokratiska beslut i fackliga frågor.
Vi måste se möjligheten att utveckla nya metoder om vi ska få jämställdhet och mångfald. På detta
sätt kan vi stärka den fackliga styrkan även hos yrkesgrupper med få representanter så som frisörer.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för ett stärkande av fackligt inflytande för frisörer genom
att möjliggöra för bildandet av en rikstäckande frisörklubb alternativt regionala frisörklubbar där
lokal frisörklubb saknas
Avslag

Utlåtande över motion Sta.302

Vi förstår de problem som motionären lyfter, det vill säga att frisörer på grund av att de har prestationsrelaterade löner och att ingen kan göra deras jobb när de inte är där, så blir följden att det
är svårt för frisörmedlemmar att engagera sig fackligt i den utsträckning de skulle önska.
Vi ser dock inte att lösningen på detta skulle vara att man skapade en rikstäckande frisörklubb. För
att stärka frisörernas fackliga styrka behövs både fler firmaklubbar, på de arbetsplatser där det är
möjligt att starta sådana, samt fungerande branschklubbar för frisörer i samtliga avdelningar. Detta
då vi ser en stor nytta med fler frisörer som är aktiva på avdelningsnivå.
För att alla dessa utspridda havrestrån i veteåkern, som motionären beskriver sig och övriga frisörmedlemmar som, ska få möjlighet att nätverka, diskutera viktiga frågor och stärka varandra, ser vi
också att centralt arrangerade nätverksträffar för förtroendevalda frisörer, där man använder sig av
den digitala tekniken för att mötas, skulle kunna vara ett bra komplement till den årliga träff för
ansvariga ombudsmän och en förtroendevald frisör på avdelningsnivå som redan finns.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.303
Avdelning 4 Kristianstad
Avdelningsstyrelsen avdelning 4 Kristianstad
Stadgeändring
I Handelsanställdas förbunds stadgar står det idag i §25 mom 4, 4:e stycket att: ”Kallelser till medlemsmöten utfärdas i den ordning som avdelningsstyrelsen fastställer”
Vi kan inte se att den meningen fyller någon funktion.
Jag föreslår kongressen besluta
att ovan nämnda mening stryks ur stadgarna
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Motion Sta.304
Avdelning 1 Malmö
Avdelningsstyrelsen
Stadgeändring § 25 mom 4 4:e stycket
I Handelsanställdas förbunds stadgar står det idag i § 25 mom 4 4:e stycket att:
”Kallelser till medlemsmöten utfärdas i den ordning som avdelningsstyrelsen fastställer”
Vi kan inte se att den meningen fyller någon funktion.
Jag föreslår kongressen besluta
att ovan nämnda mening stryks ut stadgarna

Bifall

Utlåtande över motion Sta.303 och Sta.304
Vi instämmer med motionärerna om att meningen egentligen inte fyller något syfte och att den
därför kan strykas ur stadgarna.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna bifalls.
Motion Sta.305
Avdelning 20 Stockholm
Avdelningsstyrelsen
Byt namn på Handelsombuden
Det uppstår ofta förvirring kring ordet Handelsombud, hos medlemmar och förtroendevalda,
nya som gamla. Det som förvirrar är att det är svårt att avgöra vilket uppdrag som är vilket av
fackombud och Handelsombud. När namnet Handels finns med i ordet ger vid handen att det är
det tyngsta uppdraget av de två, att man är ombud för Handels – det måste väl betyda att man
förhandlar, företräder organisationen och sina medlemmar gentemot arbetsgivaren?
”Nej, det betyder att du är vår kontakt på arbetsplatsen, du får inte förhandla eller företräda
medlem eller Handels.”
”Men…varför heter det då ’Handelsombud’ om jag inte ska göra det?”
Ja, frågan är relevant och indikerar att det är dags att ändra på benämningen. Och kanske till och
med ändra tillbaka till den tidigare benämningen, det vill säga kontaktombud. Det är betydligt
mer klargörande vad uppdraget innebär och betydligt svårare att blanda ihop med uppdraget fackombud. Vi tror att det skulle vara välgörande får både de som innehar uppdraget och även andra,
på arbetsplatsen men också inom Handels, att faktiskt förstå vad rollen och uppdraget innebär.
Jag föreslår kongressen besluta
att byta namn på uppdraget Handelsombud till något som bättre beskriver uppdraget
Avslag

Utlåtande över motion Sta.305
Vi anser att Handelsombud är ett inarbetat namn och något vi själva kan fylla med innehåll för att
göra uppdraget meningsfullt och vill därför behålla namnet.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
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Motion Sta.306
Avdelning 11 Örebro
Verksamhetsassistenterna avdelning 11
Handelsombudets uppdrag
I Handels stadgar står följande:
”På arbetsplatser som saknar fackklubb och fackombud kan avdelningen utse Handelsombud.
Handelsombudets uppgift är att fungera som informationskanal mellan arbetsplatsens medlemmar
och avdelningen.”
Handelsombud har varit en viktig kanal i kommunikationen mellan arbetsplatser och avdelning
men på senare tid har den rollen tappat sin funktion. I och med nya möjligheter att kontakta alla
medlemmar direkt via mejl och sms är detta att föredra framför att kontakta endast en person på
arbetsplatsen. Därför bör uppdraget Handelsombud tas bort ur stadgarna.
Det ska bli lättare att engagera sig i facket. Alla medlemmar bör därför få information om hur de
kan vara med att påverka, att värva medlemmar och att utbilda sig. Genom att förespråka ett ombud på arbetsplatsen hämmar vi det kollektiva engagemanget. Fram för enklare vägar in genom information ut till alla medlemmar. Det ska vara skillnad på att vara medlem och inte, därför ska
våra medlemmar på arbetsplatser som saknar klubb eller fackombud få information om vad som
händer och förhandlas direkt via mejl eller sms från avdelningen.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsombud plockas bort som uppdrag ur Handels stadgar

Utlåtande över motion Sta.306

Avslag

Vi tycker att det är bra att vi har ett uppdrag med lägre tröskel och som kan fungera som en väg in
till att senare bli fackombud och engagera sig mer i exempelvis en bransch- eller allmän klubb. Vi
ser inte heller att det skulle finnas en motsättning mellan att skicka ut information digitalt till alla
på en arbetsplats och att det finns ett Handelsombud på arbetsplatsen, dessa saker kan ju snarare
stärka varandra och budskapet om informationen kommer både direkt från avdelningen och via
Handelsombudet på arbetsplatsen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.307
Avdelning 11 Örebro
Verksamhetsassistenterna avdelning 11
Klubbarnas valberedning
Kärnan i det fackliga arbetet är de förtroendevalda på våra arbetsplatser.
I många fall är facket förknippat med just den förtroendevalda som medlemmarna träffar i sin vardag och allt för ofta ser vi hur det fackliga arbetet upphör på arbetsplatsen när den drivna eller de
drivande förtroendevalda avslutar sina anställningar.
För att säkerställa att det fackliga engagemanget finns kvar på arbetsplatsen och att det finns en
återväxt i det lokala arbetet behöver klubbarnas valberedning få mer kunskap och möjlighet att utföra sitt viktiga arbete.
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Jag föreslår kongressen besluta
att klubbarnas valberedning regleras i Handels stadgar

Bifall

att klubbarnas valberedning utses på klubbarnas årsmöten med ett års mandattid
Bifall
att klubbarnas valberedning anmäls in till arbetsgivaren och blir ett förtroendeuppdrag som
går under FML
Bifall

Utlåtande över motion Sta.307

Vi håller med motionären om att klubbarnas valberedningar, där de finns, saknas i Handels stadgar. Vi anser dock inte att vi kan ställa krav på samtliga klubbar att ha en valberedning varför vi
inte vill lägga in ett krav för klubbarna att utse en valberedning i stadgarna. Vi håller också med
om att det är viktigt att de som väljs till valberedningen i klubben får tid till sitt uppdrag och att
det därför ska registreras som ett förtroendeuppdrag och anmälas in till arbetsgivaren så att det
blir ett förtroendeuppdrag som går under FML.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen bifalls.
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Avgifter
Motion Avg.308
Avdelning 4 Kristianstad
Avdelningsstyrelsen avd 4 Kristianstad
Organisationen
Vi har under ett antal år haft en del utredningar i förbundet som har granskat verksamheten, senast
var det allfunktionärsrollen som skulle utredas. Samtidigt ser vi hur våra lokala ombudsmän får en
tuffare arbetssituation där kraven från våra medlemmar ökar.
Förbundets intäkter kommer från våra medlemmar och det är viktigt att vi kan ge våra medlemmar
det dom behöver så nära som möjligt. Handels måste hela tiden utvecklas som organisation för att
möta framtiden och även förbundskontorets resurser måste användas effektivt för organisationens
bästa.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundskontorets verksamhet och arbetssätt utreds för att säkerställa att resurserna används
på bästa sätt
Besvarad
Motion Avg.309
Avdelning 1 Malmö
Avdelningsstyrelsen
Organisationen
Vi har under ett antal år haft en hel del utredningar i förbundet som har granskat verksamheten,
senast var det allfunktionärsrollen som skulle utredas. Samtidigt ser vi hur våra lokala ombudsmän
får en tuffare arbetssituation där kraven från våra medlemmar ökar.
Förbundets intäkter kommer från våra medlemmar och det är viktigt att vi kan ge våra medlemmar
det de behöver så nära som möjligt. Handels måste hela tiden utvecklas som organisation för att
möta framtiden och även förbundskontorets resurser måste användas effektivt för organisationens
bästa.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundskontorets verksamhet och arbetssätt utreds för att säkerställa att resurserna används
på bästa sätt
Besvarad

Utlåtande över motion Avg.308 och Avg.309
Att säkerställa att verksamhet och arbetssätt sker kostnadseffektivt och på bästa möjliga sätt är ett
kontinuerligt arbete. Det är också en viktig inställning för en medlemsorganisation, och något som
såväl förbundskontor som avdelningar arbetat väl med. Men utöver detta har, såsom motionerna
pekar på, det ibland funnits behov av att ta ett större grepp om hela organisationen. Det har skett
vid flera tillfällen under de senaste decennierna genom längre utredningar som resulterat i förändrade arbetssätt, såsom exempelvis tillskapandet av ett administrativt kontor 2006 och Handels
Direktkonceptet 2012. Förbundsstyrelsen tycker att det är dags igen. Motionerna föreslår dock att
endast en del av verksamheten ska utredas. Förbundsstyrelsen anser att det behövs ett större grepp
under kongressperioden och att hela förbundets organisation, verksamhet och arbetssätt ska utredas. Utredningen ska syfta till att få Handels till att bli än mer medlemsnära, demokratiskt och
kostnadseffektivt. Motionerna besvaras därmed och ges en egen beslutspunkt i Avgiftskommitténs
rapport.
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Motion Avg.310
Avdelning 6 Helsingborg
Mats Panther
Robin Hood
Idag trillar det ner kostnader på avdelningarna som emellanåt inte går att budgetera, pga sena
beslut som fattas centralt både av förtroendesidan och tjänstemannasidan.
Detta till trots att avdelningsstyrelser har ett ekonomiskt ansvar.
En revidering av förbundsavgiften har ej gjorts på länge och torde vara ett verktyg att se över för
att avskilja de olika ekonomierna.
Medlemsavgiften fördelas ju av en anledning.
Jag föreslår kongressen besluta
att en översyn görs av fördelningen av medlemsavgiften mellan förbund och avdelning
Besvarad

Utlåtande över motion Avg.310
I Avgiftskommitténs rapport görs en översyn av fördelningen av intäkter och kostnader mellan
central och lokal verksamhet i Handels. Förbundsstyrelsen besvarar därför motionen.
Motion Avg.311
Avdelning 17 Karlstad
Avdelning 17
Stimulansbidrag vid sena ålägganden
Vi i avdelningsstyrelsen upplever ofta att det efter att avdelningens budget är lagd och antagen
kommer ålägganden från förbundet centralt som måste genomföras och finansieras av avdelningen.
Detta medför konsekvenser i avdelningens budget och verksamhet. Det sätter även avdelningsstyrelsen i en knepig sitts då de är ansvariga för ekonomin.
Vi ser därför att ett stimulansbidrag från förbundet centralt för sent pålagda förbundsålägganden,
efter att budgeten är fastlagd, vore befogat.
Jag föreslår kongressen besluta
att ett stimulansbidrag utgår från förbundet centralt vid pålagda förbundsålägganden efter att avdelningarna fastställt sin budget
Avslag

Utlåtande över motion Avg.311
Ibland kan det hända under verksamhetsåret att förbundsstyrelsen behöver ta beslut om kampanjer
eller annan verksamhet. Handels är ett förbund och detta kan belasta både central och lokal verksamhet. Det måste därför finnas utrymme för att kunna prioritera om. Om det handlar om stora
åtaganden kan dock förbundsstyrelsen redan idag medge ökade finansiella resurser.
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Motion Avg.312
Avdelning 36 Uppsala
Åsa Bergman
Nya nyckeltal ett måste för att orka
I förbundets dokument ”Övergripande mål 1996” finns ett nyckeltal som säger att antal medlemmar per ombudsman ska vara 1500.
Detta nyckeltal har följt med sedan dess och vi verkar utifrån dessa siffror än idag.
Men verkligheten idag är inte densamma som för 24 år sedan. Ärenden tar längre tid och medlemmar och arbetsgivare kräver mer. Utöver förhandlingsarbetet ska även organisering, medlemsvård,
regionala skyddsombudsbesök, administration, kurser och konferenser hinnas med. En ytterligare
problematik med dessa nyckeltal är att det är väldigt otydligt vad nyckeltalen syftar mot. 1500 medlemmar är lika med en ombudsman. Men är det 1501 medlemmar som är lika med två ombudsmän,
eller är det 3000 medlemmar?
För att avdelningarna ska kunna göra det de finns till för, ta hand om våra medlemmar, måste det
finnas tillräckligt med resurser för detta.
Jag föreslår kongressen besluta
att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att förtydliga nyckeltalen för antal medlemmar per ombudsman
Besvarad
att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att se över om dessa nyckeltal är aktuella idag eller om något
behöver förändras
Bifall
Motion Avg.313
Avdelning 36 Uppsala
Avdelningsstyrelsen avdelning 36
Nyckeltal på avdelningarna för förste ombudsmän för att upprätthålla
en bra arbetsmiljö och verksamhet
I allfunktionärsutredningen 1995 som verkställdes 1996 fanns det ett tänk hur avdelningarna skulle
skötas och hur utåtriktade man skulle vara.
Nu har det gått ca 25 år och kraven har förändrats. Det har sedan dess gjorts flera utredningar,
bland annat utvärdering av allfunktionärsreformen som presenterades 2004. Då var det 29 avdelningar. Avdelningarna är idag färre (19) och större. Då fanns inte tillgängligheten 24/7 med mejl
på telefon och alla andra tekniska funktioner. Idag ska svar och tillgänglighet ske mycket snabbare.
I och med att Handels Direkt infördes så har flödet in ökat och även antal ärenden som många
gånger är både mer komplexa och omfattande. De ”enklare” ärenden hanteras idag genom rådgivning via Handels Direkt. Tid för återhämning är många gånger obefintlig.
Vi har utöver det fått en förändrad roll på avdelningarna med ledarskapet, där det är en än mer uttalad roll som chef än tidigare. Förste ombudsmannens uppgifter är bland annat att stödja övriga
medarbetare, vilket idag finns allt mindre utrymme för att kunna göra på ett tillfredsställande sätt.
Många arbetsuppgifter har landat på avdelningarna och inte minst i ledarskapet. Att idag kunna
göra alla arbetsuppgifter som förste ombudsman och upprätthålla en bra arbetsmiljö kan ibland
vara rent omöjligt. Vi lever i en värld där förändringarna sker i mycket snabbare takt vilket också
ökar kraven på att hålla sig uppdaterad. Det innebär behov av fler tillfällen för avstämning för att
hitta bra strategier för att kunna hålla sig i framkant. Vilket också landar på förste ombudsmannen
att organisera och hålla samman.
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Fler medlemmar och förtroendevalda har ett större behov av stöd idag då klimatet ute på arbetsplatserna har blivit väsentligt tuffare och där utbrändhet för många är en verklighet.
För att förbättra arbetsmiljön på avdelningarna för samtliga anställda och få mer utrymme för att
kunna stötta förtroendevalda i deras fackliga arbete ute på arbetsplatserna och vara medlemsnära
på ett bra sätt, föreslår vi kongressen att besluta i enlighet med vårt förslag nedan.
Jag föreslår kongressen besluta
att en förste ombudsman ska räknas på max 750 medlemmar beroende på storleken på avdelning
Avslag

Utlåtande över motion Avg.312 och Avg.313
Nyckeltalen för ombudsmän har utretts flera gånger. Senast till kongressen 2016 i en särskild bilaga
till demokratiutredningen. I denna fanns även nyckeltal för andra personalgrupper som verksamhetsassistenter, fackliga rådgivare och medlemsvärvare/medlemsadministratörer. Strikt tolkat är
det först när en avdelning passerat ytterligare 1500 medlemmar som en ny ombudsman skulle vara
aktuell. Men såsom nyckeltalsutredningen 2016 visade är denna princip inte absolut utan innehåller
ett mått av flexibilitet, Det är nödvändigt eftersom det handlar om heltidstjänster. Det finns avdelningar som enligt nyckeltalen når 2,6 - 2,9 ombudsmän och alltså har färre än 4500 medlemmar
(yrkesaktiva + elevmedlemmar). Trots detta har de tre ombudsmän. Samtidigt finns det avdelningar som ligger med tiondelar över men som då inte har någon extra ombudsman. Avdelningar
som har minskat har inte heller automatiskt förlorat ombudsmän om de hamnar under nyckeltalen.
Nya nyckeltal kan ha stor inverkan på kostnader och verksamhet i förbundet. Förbundsstyrelsen
anser dock att det kan vara befogat att åter se över detta i den utredning om hela förbundets organisation och arbetssätt som föreslagits. Före det är det fel att slå fast ett exakt antal för nya nyckeltal. Det behöver ses i ett större perspektiv.
Motion Avg.314
Avdelning 9 Växjö
Henrik Frisk
Enskild motion
Sänk medlemsavgifterna
En kollektivanställd medarbetare med en månadslön på över 30 000 kronor betalar i nuläget 559
kronor varje månad för sitt medlemskap i Handels. Tillsammans med a-kassan på 132 kronor
landar den månatliga summan att betala på 691 kronor.
Ute på våra arbetsplatser med hög sysselsättningsgrad och exempelvis skiftgång, vilket leder till bra
Ob-tillägg är en lön på 30 000 kronor i månaden eller strax under mycket vanlig.
För många förtroendevalda börjar det märkas att när summan börjar närma sig 700 kronor per
månad blir det allt svårare att få in nya medlemmar. Dessutom börjar existerande medlemmar
överväga att lämna förbundet då avgiften är allt för dyr.
Vår uppgift ska dels vara att få vårt förbund att växa men även att bevara och vårda de som redan
är lojala medlemmar.
Vi går mot tuffare tider. Fler och fler kastas ut i arbetslöshet. Det är tider då facket ska vara ett
stöd och inte en ekonomisk belastning.
Jag föreslår kongressen besluta
att sänka dagens högstanivå för medlemskap
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Motion Avg.315
Avdelning 17 Karlstad
Kent Jansson
För dyr avgift
Ett av de största problemen vi har när vi värvar är att många tycker att det är för dyrt att vara
medlem i Handels. Det är även ett av de största argumenten för att gå ur Handels.
Många av våra medlemmar och blivande medlemmar har inga fasta tjänster eller har låga anställningsgrader och kämpar för att få sitt liv att gå runt och då är inte Handelsmedlemskap det första
man prioriterar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels behöver se över och ta fram en plan för att kunna sänka medlemsavgifterna
Avslag

Utlåtande över motion Avg.314 och Avg.315
I Avgiftskommitténs rapport görs en översyn av Handels medlemsavgifter i relation till andra
förbund. Den visar att Handels inte kan sägas ha högre avgifter än andra motsvarande förbund,
snarare tvärtom. Dessutom har Handels avstått från att höja medlemsavgiften under ett antal år,
vilket i praktiken inneburit en real avgiftssänkning då löner och andra kostnader ökat. En stor
poäng med det nya avgiftsförslaget är att avgifterna ska behandlas mer professionellt och ändamålsenligt. Förändringar ska beredas noga, och beslut ska tas efter detta. Huruvida avgifter ska
sänkas, vara oförändrade eller höjas måste därför ställas mot den verksamhet som förbundet vill
ha. Efter beredning ska avgifterna fastställas av förbundsrådet.
Motion Avg.316
Avdelning 17 Karlstad
Lokala Ungdomskommittén Karlstad
Belöna medlemskapet
Vi anser att Handels ska gynna sina lojala medlemmar mer. Har man varit medlem i Handels i
minst tio år borde man bli belönad med reducerad månadsavgift.
Vi tycker att Handels borde belöna lojala medlemmar enligt följande:
Efter 10 år: En reducerad månadsavgift med 5%
Efter 20 år: En reducerad månadsavgift med 10%
Efter 30 år: En reducerad månadsavgift med 20%
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels belönar sina lojala medlemmar i enlighet med motionens förslag
Avslag

Utlåtande över motion Avg.316
Motionen har ett kreativt och spännande förslag. Däremot är det i nuläget inte möjligt rent ekonomiskt att genomföra exakt det som motionen föreslår. Handels har en stor och lojal medlemskår som varit medlemmar länge. Av yrkesaktiva finns 43 300 som varit medlemmar i över 10 år;
24 300 har varit medlem 10-19; 10 700 har varit medlem i 20-29 år och 8 300 har varit medlem i över
30 år. Förslaget skulle kosta mellan 20 och 25 miljoner kr. Det skulle leda till omfattande nedskärningar av verksamhet, vilket i sin tur skulle kunna riskera minskat antal medlemmar.
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Motion Avg.317
Avdelning 1 Malmö
Avdelningsstyrelsen
Medlemsavgift
Idag ingår en hem- och olycksfallsförsäkring från Folksam i medlemsavgiften. För de medlemmar
som har en registrerad inkomst över 25 025 kr så ingår det även en inkomstförsäkring från Folksam. Det händer att icke-medlemmar väljer att inte gå med i Handels på grund av att de anser att
medlemsavgiften är för hög. En del medlemmar väljer även att lämna förbundet på grund av medlemsavgiften. Vi möter även icke-medlemmar som är med i ett annat fackförbund som har lägre avgift för att de anser att Handels medlemsavgift är för hög.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska utreda möjligheten att avstå försäkringspaketet för att även de som anser att medlemsavgiften är för hög ska vilja gå med i vårt förbund
Avslag

Utlåtande över motion Avg.317

I Avgiftskommitténs rapport har en särskild analys av de kollektiva medlemsförsäkringarna genomförts. Det har framkommit att de är mycket populära bland medlemmarna, att de är kostnadseffektiva och att de bygger på solidaritet med de som annars skulle avstå från dem. Även om det finns
potentiella medlemmar som kan avstå så riskerar vi än mer medlemstapp om försäkringarna inte
fanns. Slutsatsen är att fördelarna klart överväger nackdelarna. Motionen vill att förbundet ska utreda om det är möjligt att avstå försäkringspaketet och få en lägre avgift. Men någon möjlighet att
avstå från kollektiva försäkringar finns inte, eftersom de är just kollektiva.
Motion Avg.318
Avdelning 16 Linköping
Monica Johansson
Enskild motion
Prioritera
Jag tycker att vi med vår höga (högsta) fackavgift borde prioritera mer vad exakt vår avgift går till.
Att stödja arbetslösa kvinnor i Bosnien, stödja fackförbund i Afrika och Sydamerika? Nej och åter
nej, det har vi inte råd med. Vill man stödja andra länder kan man göra det individuellt och det
man tror är viktigt.
Vi betalar en otroligt hög avgift som går till vår ordförande, dennes boende, flygresor mm och även
representanter som flyger till dessa länder. Er huvudsakliga uppgift är att stödja oss arbetare här
hemma, vi som jobbar när alla andra är lediga, vi som får ta de få procenten i ”löneförhöjning”
varje år, vi som faktiskt betalar era löner.
Ta bort bidragen till tredje världens fack, ta bort alla onödiga hotell, flygresor mm och jobba för
oss. Jag har jobbat i snart 40 år och inte sett någon förbättring alls för oss arbetare, bara högre avgifter. Snart klarar varken jag eller andra att föda er.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska sänka avgiften

Avslag

att Handels ska jobba för oss som betalar er

Besvarad

att Handels inte ska stödja andra länder eller höga löner för ordförande och underordnade
Avslag
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Utlåtande över motion Avg.318
Frågan om huruvida avgiften ska höjas eller sänkas föreslås av Avgiftskommittén få en bättre beredning och att beslut ska fattas av förbundsrådet. Handels är ett fackförbund som grundar sig i
solidaritet, och att ge stöd till de som har det svårt att driva fackligt arbete är därför en självklarhet.
Därför avslås den första och tredje Att-satsen. Att Handels arbetar för medlemmarna är en självklarhet och därför besvaras den Att-satsen.
Motion Avg.319
Avdelning 17 Karlstad
Lokala ungdomskommittén Karlstad
Mer pengar till klubben
Handels resurser ska gynna våra medlemmar när en fackklubb går in och stämmer arbetsgivaren,
och kämpar för sina medlemmar. Vi vill att en procentsats av skadeståndet ska gynna klubben för
att tydligt visa för anställda på arbetsplatsen att klubben har en kraftig påverkan på arbetsplatsen.
Procentsatsen som tilldelas ska användas till att kunna utbilda och kompetensutveckla medlemmarna. Summan ska utnyttjas inom en skälig tid för att pengarna inte ska byggas på hög.
Jag föreslår kongressen besluta
att en procentsats av utfallna skadestånd delas ut till respektive fackklubb för att utbilda och
kompetensutveckla medlemmarna
Avslag

Utlåtande över motion Avg.319

De skadestånd som tillfaller förbundet, antingen centralt eller lokalt, är inte särskilt omfattande.
Förbundsstyrelsen anser att det kan finnas anledning att se över vad det kan bero på. Men att utbilda och kompetensutveckla fackklubbar bör vara en löpande verksamhet för vilken medel ska
finnas avsatta i ordinarie budget. Någon procentsats av skadestånd är därför inte nödvändigt för
detta ändamål.
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