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 Handlingsprogram för facklig styrka. 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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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 prova 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

15 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021 – HANDLINGSPROGRAM FÖR FACKLIG STYRKA

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.
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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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6. 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.
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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.

52 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021 – HANDLINGSPROGRAM FÖR FACKLIG STYRKA

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 rekryteringspro53 – 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.
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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.

64 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021 – HANDLINGSPROGRAM FÖR FACKLIG STYRKA

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.
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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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