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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utlåtande över motion FrB.8.032
Förbundsstyrelsen delar den uppfattningen. Därför föreslås bifall.
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