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 inom området Avgifter. 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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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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