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 trygga jobb ............................................ 5
I detta häfte finner du de motioner som skickats in till kongressen inom området Handlingsprogram för trygga jobb. 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 trygga jobb
1. Jakt på kostnader skapar otrygga anställningar
Motion TrJ.1.033
Avdelning 18 Västerås
Elisabeth Sanback, Irena Tähkävuori, Ingrid Godin,
Fredrik Hennum Jepsen, David Fredriksson
Texttillägg
Sidan 4:
Digitalisering, teknikutveckling, klimatförändringar och KUNDERNAS FÖRVÄNTNINGAR gör
att våra branscher....
Jag föreslår kongressen besluta
att godkänna tillägget ”kundernas förväntningar”
Bifall

Utlåtande över motion TrJ.1.033
Förslaget bifalls med textändring i handlingsprogrammet.
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2. Jobbet ska ge en lön och pension att leva på
Motion TrJ.2.034
Avdelning 18 Västerås
Elisabeth Sanback, Irena Tähkävuori, Ingrid Godin, Fredrik Hennum Jepsen, David Fredriksson
Texttillägg
Sidan 5:
Deltidsarbetande har dessutom ofta sämre arbetsmiljö, eftersom de oftare än andra utför tungt,
enformigt och STATISKT arbete.
Jag föreslår kongressen besluta
att bifalla tillägget ”statiskt”
Bifall

Utlåtande över motion TrJ.2.034
Förslaget bifalls med textändring i handlingsprogrammet.
Motion TrJ.2.035
Avdelning 18 Västerås
Owe Ek, Thomas Enroth, Eva Lindkvist, Anders Bergström, Patrik Zvar
Textändring fler fasta timmar
Text i handlingsprogrammet:
Att förbättra deltidsanställdas "möjligheter" att få flera fasta timmar på kontraktet.
Ändras till:
Att förbättra deltidsanställdas "rättighet" att få flera fasta timmar på kontraktet.
Jag föreslår kongressen besluta
att bifalla textändringen

Utlåtande över motion TrJ.2.035

Bifall

Förslaget bifalls med textändring i handlingsprogrammet.
Motion TrJ.2.036
Avdelning 18 Västerås
Owe Ek, Thomas Enroth, Eva Lindkvist, Anders Bergström, Patrik Zvar
Texttillägg tillsvidareanställning som norm
Nuvarande lydelse:
Att heltid ska vara norm inom samtliga våra branscher.
Förslag till ny lydelse:
Att heltid och tillsvidareanställning ska vara norm inom samtliga våra branscher.
Jag föreslår kongressen besluta
att bifalla texttillägget ”och tillsvidareanställning”
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Utlåtande över motion TrJ.2.036
Handels mål är att både heltid och tillsvidareanställning ska vara norm inom våra branscher.
Vår syn på anställningsformer behandlas dock under avsnittet ”…med en trygg form av anställning” i handlingsprogrammet. Motionen anses därmed besvarad.
Motion TrJ.2.037
Avdelning 16 Linköping
Sandra Danielsson
Ofrivillig deltid
Vi/jag yrkar för rätten till att jobba heltid. Ofrivillig deltid bidrar till att man inte har en lön som
går att leva på, man tvingas därav till flera extrajobb. Livet blir svårt att planera och man behöver
vara tillgänglig hela tiden för att jaga timmar. Det är i längden ingen hållbar situation, livet hamnar
på paus. Deltidsanställdas möjligheter till att få fler fasta timmar på kontraktet måste också förbättras.
Jag har jobbat två jobb sedan 2007 på grund av just detta, alltså låga timmar på kontrakt. Ofrivillig
deltid är en otrygg anställning som gör att det är nästintill omöjligt att kombinera med fritid och
framför allt; en familj. Ofrivillig deltid innebär att man får jobba när jobb finns, man får jaga timmar. Tackar man nej till sitt extrajobb kanske man inte har det jobbet kvar. Man är väldigt utbytbar. I perioder kan man behöva jobba varje dag i månader, till att jobba endast ett par pass i
veckan. Situationen blir ohållbar. Där är jag nu. För jag har precis fått barn, och det går inte att
kombinera med att jaga timmar och ständigt vara tillgänglig.
Som kvinnodominerande arbete försätter detta kvinnan i en omodern livssituation. Jag kommer nu
att behöva byta bransch. Alternativet för mig blir annars att jobba min kontrakterade tid på
25tim/vecka som jag inte klarar mig på, för att sedan bli ekonomiskt beroende av min partner.
Detta är alltså år 2020. Jag kan år 2020 alltså inte kombinera barn och arbete utan att bli ekonomiskt beroende av min man. Jag måste lämna mitt arbete som jag älskar. Företagsmässigt vill jag
också trycka på att otrygga kontrakt bidrar till hög personalomsättning av kompetent personal.
Det är också kostsamt.
Att stanna på mitt arbete och arbeta endast min kontrakterade tid innebär också att min pension
blir lidande. Det går inte heller hand i hand med strävan efter ett jämställt samhälle. Handels ska
verka för en skälig inkomst efter yrkeslivet, detta genom rätten till att arbeta heltid.
Slutligen. Jag tycker inte att det är rätt att ett jobb inom detaljhandeln endast riktar sig till en viss
åldersgrupp som fortfarande bor hemma eller till personer som inte har varken familj eller fritidsintressen. Detta måste det bli en ändring på.
Jag föreslår kongressen besluta
att heltid ska vara en rättighet

Besvarad

Motion TrJ.2.038
Avdelning 36 Uppsala
Anne Kuusinen H&M Märsta, Anna-Karin Göransson Åhléns Gränby
Rätten till heltid även för handelsanställda och möjlighet till deltid
Vi vet att heltidsarbetsmåtten bara sjunker mer och mer inom kvinnodominerade yrken.
Sedan 1990 till 2018 har heltiderna sjunkit från 44% till 33% inom handeln.
Detta gör att allt fler har svårt att försörja sig och fler hamnar under gränsen för fattigdom, när
heltiderna sjunker och de korta och låga deltiderna bara ökar.
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Detta tvingar även många att ha fler olika anställningar för att försöka klara sin försörjning.
Vilket påverkar det psykiska och fysiska välmåendet.
Ekonomin påverkas på flera olika plan.
Inte bara försörjningen här och nu, utan även att den begränsar möjligheten till eget boende, lån
och framtida pensionen med mera.
Därför är det viktigt att lagstiftningen stärks för rätten till heltid och möjlighet till deltid.
Jag föreslår kongressen besluta
att verka för en förstärkt lagstiftning som ger rätt till heltid och möjlighet till deltid
Besvarad
Motion TrJ.2.039
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Heltid en rättighet och deltid en möjlighet
Klyftorna i samhället ökar för varje dag som går! Sverige har tyvärr gått från att vara ett av de samhällen med minst klassklyftor till ett land där klassklyftorna ökar snabbare än i många andra länder! Detta beror på många saker, men en viktig faktor är att allt fler tvingas jobba deltid ofrivilligt
under en stor del av sitt yrkesliv. Dessvärre är det ofta kvinnodominerade yrken där ofrivillig deltid
förekommer mest! Detta i kombination med att kvinnor står för en stor del av det oavlönade hushållsarbetet bidrar till minskad jämställdhet i samhället. Svårigheten att få en trygg anställning med
heltid skapar således både minskad jämställdhet och minskad jämlikhet! Detta är ett stort problem
inte bara för de enskilda drabbade individerna utan i förlängningen även för hela samhället! Dessutom leder svårigheten att få heltidsanställning inte bara till dålig inkomst under arbetslivet utan den
dåliga inkomsten följer även med och förstärks under pensionärstiden.
Utvecklingen i arbetslivet är minst sagt oroväckande! Andelen anställda med otrygga anställningar
på deltid, ofta små deltidstjänster, ökar kraftigt och börjar bli mer vanligt i branscher där det under
lång tid var norm och nästan självklart med heltidsanställning. Ett exempel på den utvecklingen är
Handels lagerbranscher.
Det är dags att sluta snacka och börja agera! Flera ledande politiker har pratat länge om att införa
rätten till heltid med möjlighet till deltid för den som av olika anledningar själv vill ha det. I ett växande antal kommuner och regioner runtom i landet tas beslut om att alla som är anställda av dessa
kommuner och regioner skall erbjudas heltid om de så vill. Det är ett strålande initiativ även om
många anställda i dessa kommuner och regioner vittnar om att det kan innebära flera arbetsplatser
och svårigheter att få ett vettigt schema. En början åtminstone. Men de privata arbetsgivarna måste
också erbjuda heltidsanställningar! Det enda som sannolikt kan leda till detta är en lagstiftning på
området. Vi kan försöka förhandla med våra arbetsgivare, med varierad framgång, men lagstiftning
är det enda som kan säkerställa att alla yrken och branscher får samma trygghet!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för en lagstiftning som ger den anställde rättighet till heltidsanställning och en möjlighet till deltidsanställning om den anställde hellre så önskar
Avslag
att Handels med kraft, till exempel genom opinionsarbete, verkar för att fler anställda får heltidsanställningar i väntan på lagstiftning på området
Besvarad
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Motion TrJ.2.040
Avdelning 17 Karlstad
Lena Olsson, Dzeraldina Ericsson, Annika Carlsson, Petra Sedin, Doris Jonsson
Heltidsnorm
Många av handels medlemmar jobbar deltid, de flesta önskar dock heltid. Ni har med att heltid
skall vara norm inom samtliga våra branscher i principprogrammet. Men vi önskar en hårdare
skrivning.
Jag föreslår kongressen besluta
att handels kraftfullt arbetar för att heltid skall bli norm i samtliga våra branscher
att Handels tydligt definierar vad norm är

Besvarad
Bifall

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

9 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021 – HANDLINGSPROGRAM FÖR TRYGGA JOBB

Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund aktivt arbetar för att genom lagändring eller kollektivavtalsskrivning
ge deltidsanställda företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad på den nuvarande arbetsplatsen,
samt på arbetsgivarens övriga enheter inom kommunen där den arbetstagaren är verksam
Avslag

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

Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.2.042
Arbetet med att begränsa ofrivillig deltid och korta deltidskontrakt samt att öka sysselsättningsgraden och andelen heltider inom våra branscher är en mycket viktig fråga för Handels. Det är något
vi redan idag arbetar med på många olika sätt, bland annat genom fackligt arbete på arbetsplatsen,
via avtalsförhandlingar och via opinionsarbete för en starkare lagstiftning. Motionen anses därmed
besvarad.
Motion TrJ.2.043
Avdelning 1 Malmö
Robert Godman
Handels ska vara en ledande förespråkare för ett jämlikt pensionssystem
Sedan införandet av det nya pensionssystemet som ersatte ATP har andelen pensionärer under fattigdomsgränsen ökat på ett mycket oroande sätt. Det är ovärdigt att ett land som Sverige idag har
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ett så osäkert system som inte kan garantera en skälig inkomst efter ett långt yrkesliv. Pensionsfrågan anser jag vara en av de viktigaste just nu då många äldre känner sig svikna av samhället och
lockas att rösta på missnöjespartier. Dagens pensionssystem är därför ojämlikt och framförallt
osolidariskt då generationer ställs mot varandra.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för en reformering av pensionssystemet mot mer jämlikhet och solidaritet

Utlåtande över motion TrJ.2.043

Besvarad

Jämlikhet och solidaritet är två viktiga byggstenar i det fackliga arbetet och att även pensionssystemet ska vara det är en självklarhet. Handels jobbar ständigt med att belysa frågan och lyfta hur det
ser ut för våra medlemmar genom opinionsbildning och påverkansarbete. Därmed kan motionen
anses besvarad.
Motion TrJ.2.044
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Gärna medalj - men först en rimlig pension
Nuvarande pensionssystem innebär i praktiken att ju längre de anställda kan arbeta desto högre
blir deras pensioner. Det gör att LO-förbundens medlemmar riskerar att missgynnas. Systemet riskerar också att i än högre grad missgynna kvinnor eftersom de alltför ofta och under alltför stor del
av deras yrkesliv tvingas jobba ofrivillig deltid och med sämre lön än män i motsvarande yrken och
branscher. Dessutom är det oftare kvinnor tar större ansvar för barnen när de är små och när de är
sjuka.
I dagens slitiga och stressade arbetsliv där ungefär varannan arbetare av hälsoskäl inte kan jobba
till 65-årsdagen, klingar politikernas prat om att vi måste jobba högre upp i åldrarna väldigt falskt
och hånfullt.
Det gamla ATP-systemet innebar att 30 års arbete räckte för ”full beräkningsgrund” och de
15 bästa årens inkomst låg till grund för den slutgiltiga pensionen. I dagens pensionssystem krävs
att en person varit bosatt i Sverige i minst 40 år mellan 16 och 64 års ålder för att få full garantipension. Garantipensionen är dock väldigt låg och i princip omöjlig att försörja sig på.
I dag ser vi tecken på att alltfler av våra medlemmar som inte bara varit bosatta i Sverige i 40 år
utan även förvärvsarbetat i 40 år kommer att få en pension som bara är marginellt högre än garantipensionen. Det är fullständigt orimligt att den som varit ofrivilligt deltidsarbetslös under stor del
av sitt yrkesliv skall bli en fattigpensionär. Den som bidragit till samhället under 40 år eller mer
borde kunna räkna med en skälig pension som det går att leva på. Så är tyvärr inte fallet idag!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för att få politikerna att förändra pensionssystemet så att de som
arbetat ett helt yrkesliv kan se fram emot en rimlig pension från det allmänna pensionssystemet

Utlåtande över motion TrJ.2.044

Besvarad

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

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

Utlåtande över motion TrJ.2.046

Besvarad

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

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

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

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

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

Utlåtande över motion TrJ.2.053

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

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

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

Avslag

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

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

Utlåtande över motion TrJ.3.060 och
TrJ.3.061 och TrJ.3.062 och TrJ.3.063
Handels driver redan frågan om att hyvling av anställdas arbetstimmar ska stoppas. Vi vill se en
ändring i lagen om anställningsskydd som innebär att inte bara anställningen som sådan, utan även
arbetstimmarna, skyddas. Frågan om att stoppa hyvling var en av våra fokusfrågor inför riksdagsvalet 2018 och är en fråga som vi fortsatt kommer driva. Förslagen om att verka för att stoppa hyvling besvaras därför. Vad gäller förslaget om att ge fler möjlighet till heltid så besvaras även detta
då det är något vi dagligen arbetar med på olika sätt, bland annat via avtal och via opinionsarbete
för en starkare lagstiftning.
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Motion TrJ.3.064
Avdelning 20 Stockholm
Frida Antbrink
Tydlig strategi för arbete mot hyvling
Hyvling är ett högst reellt problem inom Handels. Vi behöver ha en tydlig strategi när arbetsgivaren drar ned på timmar på kontrakt och att hela Handels arbetar på samma sätt konsekvent
mot hyvling.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels tar fram och använder ett tydligt och starkt arbetssätt för Handels att arbeta efter
när arbetsgivarparten vill hyvla
Besvarad
att utbilda och säkerställa att ombudsmän och förtroendevalda känner till och arbetar efter
arbetssättet
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.3.064

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

Bifall
Besvarad

att Handels ska hålla igång debatten externt så länge arbetsgivaren fortsätter att hyvla
Besvarad
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Utlåtande över motion TrJ.3.065
Som beskrivs i motionen har ordet ”hyvling” används under en längre tid av Handels och vi delar
motionärens uppfattning om att vi även fortsatt bör prata om hyvling och inte anamma arbetsgivarens språk. För att tydliggöra det skrivs ordet hyvling in i handlingsprogrammet. Förslaget bifalls
därmed. Då Handels redan driver frågan om att stoppa hyvling, bland annat via opinionsarbete för
att förstärka lagstiftningen, så besvaras andra och tredje attsatsen.
Motion TrJ.3.066
Avdelning 18 Västerås
Tobias Täpp, Katja Mankonen, Susanne Collander, Yukki Hunyh, Nazira Isik, Nail Eroglu,
Åsa Kratz
Samförstånd för bemanning
Idag upplever vi på många arbetsplatser att man tar in personal från bemanningsföretag i en större
omfattning än vad som är skäligt.
Många gånger har den fackliga organisationen ingen eller liten möjlighet att påverka hur arbetsgivaren väljer att ta in ”hyrpersonal”.
Tanken om att personal från bemanningsföretag ska tas in vid tillfälliga arbetstoppar, som ett
komplement till den fast anställda personalen är satt ur spel och många arbetare går under långa
perioder uthyrda på en och samma arbetsplats.
Villkoren för hur ett företag kan använda sig av bemanningsföretag behöver en tydligare reglering
och tydligare avgränsningar för att säkerställa goda arbetsvillkor för dem som arbetar i vår
bransch.
Handels borde som fackförbund verka för att begränsa nyttjandet av bemanningsföretag genom
förändringar i kollektivavtalen eller genom den lagstiftning som berör arbetares arbetsvillkor som
exempelvis LAS, MBL och arbetsmiljölagen.
Jag föreslår kongressen besluta
att följande punkt läggs till på sidan 6 i FS förslag:
• Att Handels verkar för att en överenskommelse krävs med lokal facklig part när personal
från bemanningsföretag anlitas

Utlåtande över motion TrJ.3.066

Besvarad

Att begränsa arbetsgivares möjlighet att använda inhyrd personal är en mycket viktig fråga för
Handels. Vi vill ändra på Lagen om uthyrning av arbetstagare, så att bemanningsföretag bara kan
användas som komplement till den ordinarie bemanningen. Det var bland annat en av våra prioriterade frågor inför riksdagsvalen 2018. Dessutom är det en fråga Handels arbetar med avtalsvägen.
Motion TrJ.3.067
Avdelning 9 Växjö
Handels lagerklubb Ikea Älmhult genom Malin Svensson
Enskild motion
Förbättra lagen om anställningsskydd
Den 1 juli 1974 kom lagen om anställningsskydd vilket begravde arbetsgivarens fria uppsägningsrätt. En vinst för oss arbetstagare som äntligen kan känna lite trygghet på arbetsplatsen efter att
kämpat om detta under en period av minst 70 år. Under dessa 70 år så lyckades vi dock med rätt
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mycket innan vi till slut kom i mål i frågan, så som att arbetsgivaren under 30-talet förlorade rätten
att säga upp de som skulle göra värnplikt och kvinnor som gifter sig och/eller blir gravida.
Efter detta har denna lag varit väldig omdiskuterad och är en fråga som verkligen visar vilka partier
som är åt höger eller vänster.
1981 lade den borgerliga regeringen fram sin proposition om en ny anställningsskyddslag och i februari 1982 antog riksdagen förslaget med bara en rösts övervikt. Det var den första försämringen
och har följts av fler till dagens datum.
Än idag är denna lag väldigt diskuterad i politiska forum, och med tanke på januariavtalet så har
Socialdemokraterna ett stort tryck på sig av ett av partierna som vill gå längst med försämringarna.
Vi tycker att Handels ska vara en stark kraft för att behålla en stark lag om anställningsskyddet.
Särskilt i tider som dessa då det är många som vill försämra den och därmed ger styrka och mod till
Svensk Näringsliv att driva igenom sina frågor.
Vi har tyvärr även i våra egna avtal en text som vi anser är en försämring i LAS. Under styckena om
inhyrning i samband med företrädesrätt till återanställning står det i både Lager och E-handelsavtalet och Detaljhandelsavtalet:
“Denna reglering avser inhyrning i samband med företrädesrätt till återanställning beroende på
tillsvidareanställdas uppsägning på grund av arbetsbrist.”
Detta innebär att ungdomar, som ofta utnyttjas med korta anställningsformer, inte kan dra nytta
av att de har jobbat tillräckligt länge på företagen att de går under LAS och därmed bör ha sitt återanställningsskydd. Det är även ett stycke som företagen använder sig av för att kunna utnyttja systemet. När det finns de som börjar närma sig så pass lång tid att de måste tillsvidareanställas så
kan företagen kasta ut dem och sedan bara använda sig av bemanningsföretag. Det innebär, i våra
ögon, en försämring av lagen om anställningsskydd.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels, gärna ihop med hela LO-kollektivet, driver opposition för ett starkt anställningsskydd
Besvarad
att Handels påverkar politiker till att jobba för att ha en stark anställningsskyddslag
Besvarad
att Handels kartlägger om det finns försämringar i kollektivavtalet gällande anställningsskyddet
Besvarad
att Handels kartlägger hur vi på avtalsvägen kan förbättra anställningsskyddet både för tillsvidareanställda och de som går på upprepade korttidsanställningar
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.3.067
Stärkt anställningstrygghet är en prioriterad fråga för Handels. Det är något vi redan idag arbetar
med, bland annat genom att driva att anställningsformen allmän visstid ska avskaffas och att hyvling ska stoppas genom att förstärka LAS. Frågor kopplat till stärkt anställningstrygghet drivs även
vid avtalsförhandlingar för respektive bransch. Därmed anses första och andra Att-satsen besvarade. Avtalen ses kontinuerligt över under avtalsperioden och inför avtalsrörelser. Därför anses
tredje och fjärde Att-satserna besvarade.
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Motion TrJ.3.068
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Stärkt anställningsskydd viktigt för hela samhället
I dagens arbetsliv har otrygga anställningar ökat kraftigt sedan ”allmän visstidsanställning” infördes. Detta tillsammans med arbetsgivarens möjlighet att göra undantag för vissa personer från turordningslistan är förödande för tryggheten i arbetslivet. Detta skapar dessutom en minskad rörlighet på arbetsmarknaden då de som är lyckliga att ha en någorlunda trygg anställning tänker sig
noga för innan de vågar byta jobb eller utbilda sig. Det förs dessutom diskussioner om att utöka arbetsgivarens möjlighet att själv besluta om undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar.
Sammantaget har arbetsgivarna de senaste åren fått större makt och många tvekar inför att bli
medlem i facket av rädsla för att förlora sin anställning om arbetsgivaren får veta att de gått med i
facket.
Vi måste vända utvecklingen så fler anställda får trygga anställningar genom att förbättra anställningsskyddet! Trygga människor skapar ett tryggare samhälle och fler anställda som vågar bli medlemmar i facket och engagera sig fackligt för bättre villkor och bättre arbetsmiljö! Bort med otrygga
anställningsformer och arbetsgivarnas rätt att själva bestämma om undantag från turordningsreglerna!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för en förändring av lagen om anställningsskydd så att arbetsgivarens
möjligheter att använda otrygga anställningsformer minskas
Besvarad
att Handels med kraft verkar för en förändring av lagen om anställningsskydd så att arbetsgivarens
möjligheter att ensidigt besluta om undantag från turordningsreglerna begränsas
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.3.068
Stärkt anställningstrygghet är en prioriterad fråga för Handels. Det är något vi redan idag arbetar
med, bland annat genom att driva att anställningsformen allmän visstid ska avskaffas och att
hyvling ska stoppas genom att förstärka LAS. Handels driver även frågan om att begränsa arbetsgivarens möjligheter att besluta om undantag från turordningsreglerna. Därmed anses motionen
besvarad.
Motion TrJ.3.069
Avdelning 17 Karlstad
Thorbjörn Andersson
Anställningstrygghet
Sedan 2007 har anställningstryggheten sakta men säkert monterats ned. 2016 kom domen i AD som
verkligen flyttade maktbalansen till arbetsgivarnas fördel. I avtalsrörelsen 2017 hade vi möjlighet
att sätta hårt mot hårt, nu hade vi läge att ta tillbaka våra medlemmars trygghet med ett samlat LO.
LO hade möten runt om i landet som ingav känslan av att det är nu vi tar fighten för tryggheten.
Men vad hände?
På ett naivt sätt så säger man att vi förlitar oss på att politikerna löser detta åt oss. Den S-ledda regeringen tillsätter en utredning kring LAS som blev klar våren 2020. Utredningens resultat slår un-
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dan benen fullständigt på facken. Men den ger också Svenskt Näringsliv ett extremt stort övertag
i kommande förhandlingar mot LO. Så nej! Vi kan verkligen inte låta politiker lösa våra frågor.
Frågan är om LO fixar det?
Våra medlemmar är värda mer. Vad är vitsen med att vara med i facket om vi står där tandlösa?
Det är dags för kamporganisationen Handels att ta kampen om tryggheten för sina medlemmar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels aktivt jobbar för att teckna ett supplement till våra avtal kring anställningstrygghet
innan nästa kongress
Avslag
att Handels aktivt jobbar för att teckna avtal om trygghet för sina medlemmar och anställda
inom Handels branscher
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.3.069

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

Avslag

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

Bifall

Utlåtande över motion TrJ.4.071
Förslaget bifalls med textändring i handlingsprogrammet.
Motion TrJ.4.072
Avdelning 4 Kristianstad
Ingemar Toresten
Människohandel
En typ av gråzon har skapats i vår värld, där man utnyttjar människors behov av att få ett drägligt
liv.
Man erbjuder hen att flytta till ett främmande land för att skapa sig en möjlighet att leva ett liv med
bättre sociala/ekonomiska förutsättningar inom skönhetsbranschen. Man till och med erbjuder att
låna ut pengar till resa och eventuella startbidrag i det nya landet. Detta gör hen beroende av dessa
ljusskygga individer. När man sedan kommer till det förlovade landet så får man jobba för dessa
aktörer med minimal lön och under odrägliga förhållanden. Denna handel med människor begås
nära våra gränser samt ifrån länder i övriga världen.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att stärka dessa människors anställningstrygghet både ekonomiskt och
arbetsmiljömässigt
Besvarad
att Handels driver frågan om att dessa oseriösa aktörer inte ska få/kunna driva dessa företag

Utlåtande över motion TrJ.4.072

Avslag

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

Utlåtande över motion TrJ.4.073

Besvarad

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

Utlåtande över motion TrJ.5.074 och TrJ.5.075 och TrJ.5.076
Förbundsstyrelsen delar synen att Handels ska verka för kortare öppettider i handeln. Möjliga sätt
att göra detta nämns i Handels kongressrapport om löner och arbetstider. Exempelvis att utveckla
arbetet med förbundets policy gällande öppettider, stärka arbetet med fackligt inflytande över
schema och bemanningsplanering lokalt samt diskussioner med och påverkansarbete gentemot
arbetsgivare i handeln om fördelar med kortare öppettider. Förslagen i motionerna anses därmed besvarade.
Motion TrJ.5.077
Avdelning 9 Växjö
Maria Ek
Minskade öppettider och lagstadgat stängt vid storhelger i butik
Många utav Handels medlemmar i butik är schemalagda under 365 dagar om året och butiker är
öppna 365 dagar om året, och man har varierande arbetstider mellan 5.00-24.00.
Man har heller ingen given ledighet över påsk, nyår, 1:a maj, midsommar, jul och även klämdagar
som kan infalla under året. Utan då får man använda sin semester eller ta ut obetald ledighet.
Tyvärr är det svårt att få igenom verktyg i kollektivavtalen som ger mer tid till den återhämtning
och tid tillsammans med nära och kära som många andra anställda arbetare har i vårt samhälle.
Detta bidrar till ojämlikhet arbetare emellan. Vi har heller inte den samhälluppbärande statusen
som gör öppettiderna till ett måste.
Ska vi få folk att stanna kvar i dessa yrken, och höja yrkesstatusen, så måste det bli bättre villkor på
denna front.
Vi behöver hjälp av lagar och politiken för att kunna införa möjlighet till stängda butiker vissa dagar under året, och kunna minska öppettiderna under dygnet.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels arbetar fackligt-politiskt för lagstadgade stängda helgdagar under året
Avslag
att Handels arbetar fackligt-politiskt för kortare öppettider i butiker under dygnet som norm
Avslag
Motion TrJ.5.078
Avdelning 9 Växjö
Tobias Bernhardsson
Detaljhandelns öppettider
I livsmedelsbranschen pågår det rena vilda västern om öppettider, den ena vill bräcka den andra genom att ha öppet mest, på bekostnad av de anställda som missar både tid för familj och högtider.
Att en livsmedelsbutik ska behöva ha öppet 6-23 alla dagar på året ser jag vara helt orimligt. De
som framförallt drabbas är de som behöver jobba i kassan. De höga cheferna slipper oftast jobba
helt på högtidsdagar så de slipper få sina högtider förstörda. Jag ser det orimligt att en livsmedelsbutik ska ha öppet till 23 på till exempel julafton.
De kallar det för service att ha öppet så mycket, för kundernas skull, men att ha öppet så mycket
gör att kunderna helt enkelt inte behöver planera sina inköp längre. En butik ska inte behöva ha
öppet 17 timmar om dagen för att kunderna ska slippa planera sina inköp.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för en öppettidslagstiftning för att begränsa hur länge butiker i detaljhandeln
ska ha öppet
Avslag
att Handels ska verka för en öppettidslagstiftning gällande avvikande öppettider för stora helgdagar, där öppettider borde begränsas
Avslag
att julafton kan vara en sådan dag där man ska verka för att handeln ska ha helt stängt
Avslag
Motion TrJ.5.079
Avdelning 18 Västerås
Elisabeth Sanback
Affärstidslag
En reglering av öppettider i butiker är ett måste, som det ser ut idag kan man nästan ha öppet dygnet runt. Är det så vi vill ha det? Jag vet att de som är unga idag vill tjäna pengar på OB-tiderna.
När jag frågar om de vill jobba kvällar och helger när de får familj, nej, då är de inte kvar i den här
branschen. Vi har även sett nu under Coronatiden att det funkar att stänga tidigare. Och för att inte
tala om arbetsmiljön.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund fortsätter verka med kraft för ett införande av en affärstidslag
Avslag

32 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021 – HANDLINGSPROGRAM FÖR TRYGGA JOBB

Motion TrJ.5.080
Avdelning 29 Umeå
Karolina Andersson
Minska butikernas öppettider
Vår bransch har utvecklats så att det har blivit mer regel än undantag att en matvarubutik har
öppet från tidig morgon till sen kväll. Öppettider som börjar 06:00 och avslutas 23:00 är tyvärr inte
längre en ovanlighet. Sen så kan man till detta tillägga att butiken är öppen alla dagar under hela
året. Det blir väldigt generösa öppettider. Vad resulterar det i? Personal som inte orkar stanna kvar
på arbetsplatsen en längre stund.
Efter att år efter år ha arbetat efter ett schema som börjar med att man startar tidig morgon, för att
nästa dag stänga, för att dagen efter det upp och jobba precis så att 11h-regeln inte bryts, för att då
på det återgå till att börja tidig morgon igen osv gör att dygnsrytmen blir oerhört påverkad. Inte
sällan så är även arbetspassen i sig långa och tunga. I det långa loppet tycker man inte att det är
värt att offra sin återhämtning, sin vila och sina personliga intressen för arbetet. För det är det man
tvingas göra med dessa oregelbundna arbetstider. Oavsett om man tycker att jobbet är givande och
roligt i sig. Man blir utmattad, man får oregelbunden sömn och man orkar inte återhämta sig nog.
Arbetsgivaren vill öka servicegraden och tillgängligheten samt ligga i framkant mot konkurrenter,
tyvärr blir det till bekostnad på arbetstagarna i det här fallet. Därför tycker jag att öppettider borde
lagstadgas, så att det blir lika för alla och att det inte går att konkurrera med öppettider på samma
sätt som det görs idag.
Jag tror att om vi som facklig organisation aktivt arbetar för att sänka normen för öppettider
och i samband med det yrkar på att det blir lagstadgat så kommer det att generera mer produktiv,
utvilad personal som trivs med sitt arbete och genom det även öka yrkesstatusen.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund aktivt arbetar facklig-politiskt för att sänka normen för öppettiderna
som är idag
Avslag
att Handelsanställdas förbund aktivt arbetar facklig-politiskt för att lagstadga öppettider
Avslag
Motion TrJ.5.081
Avdelning 36 Uppsala
Anne Kuusinen, Anna-Karin Göransson och Emma Kjellerby
Reglerad tillgänglighet, större möjlighet för privatliv
Handeln är i förändring, vi ser en stor utökning av öppettider inom handeln överlag. Detta innebär att möjligheten till ett fungerande privatliv utanför arbetet begränsas mer och mer samt gör det
nästintill omöjligt att få ihop det. Det har på tidigare kongress tagits beslut om att vi skall verka för
att införa en lag som reglerar öppettiderna, men vi ser att det går åt helt motsatt håll.
Idag har vi en förankrad policy inom Handels som inte efterlevs med en ram om öppethållande
8-21 vardagar och 9-21 lördagar och söndagar, samt stängt påsk-, midsommar-, jul-, nyårsdagen,
nationaldagen samt första maj. Denna bör med kraft skärpas och bli tvingande och inte valfri.
Vi anser även att aftnar samt röda dagar skall vara stängda. Våra medlemmar skall ha samma
rättigheter till återhämtning och möjligheter att fira storhelger som i många andra branscher.
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Reglerade öppettider skulle bidra till större möjligheter för den anställde att kombinera arbete med
resterande del av livet. Samt för arbetsgivarnas del att driva en lönsam affär de timmar som de faktiskt har kunder. Idag kan hyresvärdar för butikslokaler ha tvingande öppettider via hyreskontrakt
trots att det i sig kanske inte är lönsamt för butikerna.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för att införa en lag som reglerar öppettider inom handeln
Avslag

Utlåtande över motion TrJ.5.077 och TrJ.5.078 och
TrJ.5.079 och TrJ.5.080 och TrJ.5.081
Förbundsstyrelsen delar synen att Handelns långa öppettider är ett stort problem och att dessa bör
begränsas. Frågan är dock komplex och Handels medlemmar är splittrade i frågan om att korta öppettiderna. Många butiksanställda upplever långa öppettider som ett problem men samtidigt är obtilläggen en viktig inkomst för många deltidsanställda. Förbundsstyrelsen anser inte att införandet
av en affärstidslag är rätt sätt att angripa frågan utan menar att vi istället bör lägga resurserna på
att angripa frågan på andra sätt, som vi anser vara mer genomförbara. T ex genom att utveckla arbetet med förbundets policy gällande öppettider, stärka arbetet med fackligt inflytande över schema
och bemanningsplanering lokalt samt inleda/förbättra diskussioner med, samt bedriva påverkansarbete gentemot, arbetsgivare i handeln om fördelarna med kortare öppettider. Förbundsstyrelsen yrkar därmed avslag på förslagen i motionerna.
Motion TrJ.5.082
Avdelning 6 Helsingborg
Carl -Johan Sjögren
Handels bör se över begreppet arbetstid och då införa arbetstidsförkortning
för heltidsanställda
En bra arbetsmiljö är viktig för oss arbetare och vi bör värna om våra medlemmar.
Det ställs krav att människan ska hålla i många år och man allt senare skall gå i pension. Därför
behöver vi göra arbetstiden mer flexibel.
Effekter av arbetstidsförkortning är allt från minskande i sjukskrivningar, ett ökat välbefinnande,
aktivare, effektivare och mer drivande personal.
Även en bättre livskvalité, att anställda väljer att stanna längre inom sina yrken, vilket ger en mer
kompetent personalstyrka.
En arbetstidsförkortning leder även till en ökad tillväxt och flera arbeten.
Arbetstidsförkortningen finns idag inom en del fackförbund och bör utökas inom andra förbund.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att arbetstidsförkortning införs i våra samtliga branscher
Besvarad
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Motion TrJ.5.083
Avdelning 9 Växjö
Maria Ek
Förändring av heltidsnormen
Då vi i fackförbunden hela tiden strävar efter rätten till heltid och företagen strävar efter flexibilitet
och vi behöver tänka på möjligheterna för ett bättre klimat, så är det nog dags att sänka heltidsnormen.
Vissa branscher har svårt att åstadkomma vettiga scheman på grund av varierande arbetstider och
deltider förlagt på årets alla dagar, och därmed dåligt med återhämtning. Man ska orka och ha
möjlighet att arbeta i samma yrke ända fram till pensionen om man så önskar.
Om vi succesivt börjar minska heltidsnormen kan detta leda till positiva effekter för både arbetare
och företagen. Den största vinsten skulle gå till våra barn och klimatet. Barnen skulle då spendera
mindre tid i barnomsorgen och mer tid med sin familj och kanske generera mindre barngrupper i
barnomsorgen. Och med färre timmar på jobbet kan vi ställa krav på minskat bilkörande och mer
tid till klimatsmarta göromål i vårt hushåll. Det kan göra klimatet till en vinnare. Och förmodligen
skulle en minskad heltidsnorm leda till färre sjukskrivningar.
Vi behöver närma oss 30-34 arbetstimmar per vecka under en period av 12 år, alltså under 3-4
avtalsperioder, utan att vi förlorar lön på vägen.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för en successivt minskad heltidsnorm
Besvarad
att Handels ska verka för en minskad heltidsnorm inom perioden av 12 år
Avslag
Motion TrJ.5.084
Avdelning 9 Växjö
Malin Svensson
Sänk veckoarbetstiden
1919 fick vi äntligen åtta timmars arbetsdag. Vi vet alla hur mycket det kämpades för detta och
hur motsträviga arbetsgivarna var. De sa hela tiden att det aldrig skulle gå, samhället fortsatte
att utvecklas och det har gått mycket bra för Sverige. Så 1919 fick vi åtta timmars arbetsdag, men
48 timmars arbetsvecka.
1958 fick vi 45 timmars arbetsvecka, det sänktes till 42,5 timmar 1967 för att till slut sänkas till
40 timmar 1973.
På 15 år lyckades vi sänka veckoarbetstiden med åtta timmar, men det har inte hänt något de
senaste 48 åren. Nu är det dags för oss att ta steget, nu är det dags för oss att samlas och jobba för
att få till en veckoarbetstid på 30 timmar. Svenskt Näringsliv kommer självklart säga att det inte
kommer gå, att vi inte har råd med det, att samhället inte kommer klara av det, precis som arbetsgivarna påstod för 100 år sedan. Det de inte vill avslöja är att den svenska produktionen har ökat
med 2,1% mellan 1980–2014, under samma period har BNP ökat med 119% så möjligheterna
finns.
På företag som har testat modellen med sex timmars arbetsdag har det visat sig att de inte förlorat
något på att sänka arbetstiden då produktiviteten har ökat.
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Det kommer även minska sjukskrivningarna då det blir lättare att få ihop sitt familjepussel och därmed minska risken för utmattningssymtom, men även vanliga sjukdomar är lättare att stå emot om
ett stressmoment plockas bort från vardagslivet.
Och till sist så kommer det skapa fler jobb i landet, vilket kommer göra att arbetslösheten kommer
minska och köpkraften kommer öka vilket i sin tur kommer öka våra samhällsinkomster.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att vi ska få 30 timmars arbetsvecka i Sverige
Avslag
att Handels, som ett delsteg till målet, verkar för en 35 timmars arbetsvecka i Sverige
Avslag
Motion TrJ.5.085
Avdelning 2 Trollhättan
Linnéa Olsson Ax
Minskat heltidsmått
Heltidsmåttet för normalarbetstiden minskades senast under 1970-talet i Sverige. Sedan dess har företagen gjort enorma kliv i effektiviseringar men arbetarna har inte fått ta del av tidsvinsten alls.
Det är bra att Handels har med visionen om sänkt heltidsmått i handlingsprogrammet för trygga
jobb men jag tycker att frågan måste drivas med större tyngd.
Jag föreslår kongressen besluta
att förstärka arbetet med Handels vision om sänkt heltidsmått för normalarbetstiden genom att
lyfta in det som en fråga som Handels skall verka för under kommande kongressperiod
Besvarad
Motion TrJ.5.086
Avdelning 36 Uppsala
Anne Kuusinen, Anna-Karin Göransson och Emma Kjellerby
Arbetstidsförkortning något som gynnar alla
För att orka ett helt arbetsliv i dagens stressade arbetsmiljö med en lägre personaltäthet samt längre
öppettider behöver vi mer tid för återhämtning. Detta skulle kunna ske genom att förkorta arbetstidsmåttet för heltid från åtta till sex timmar per dag. Ett nytt heltidsmått bör alltså införas men
utan någon sänkning av lönen för de som arbetar heltid.
Det har gått 101 år sedan det togs beslut om åtta timmars arbetsdag och då såg vardagen helt annorlunda ut än vad den gör idag. Nu är det dags för förändring!
Detta kan i sin tur även leda till att fler jobb tillkommer på arbetsmarknaden samt att en större del
av de som redan är anställda på deltid får jobba heltid!
Visionen från kongressen 2016 måste bli verklighet!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels arbetar för införandet av ett sänkt heltidsmått
Besvarad
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Motion TrJ.5.087
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
40 timmar i veckan i över 50 år
Arbetstidslagens heltidsmått är 40 timmar per vecka och har så varit i över 50 år! Har fackföreningsrörelsen gett upp kampen om kortare arbetstid? Är vi verkligen nöjda med att heltid innebär
40 timmar per vecka? Vem har kommit fram till att det är optimalt? Under många år kämpade
fackföreningsrörelsen för att få kortare arbetstid och mer fritid, mer tid med familjen och för vila
och återhämtning samt större möjligheter till fortbildning och inte minst facklig aktivitet. Varför
har vi slutat kämpa? Visst finns det många andra viktiga saker vi kämpar för dagligen, men i dagens
arbetsliv och samhälle är frågan mycket viktigare än många tror!
Alla vet att dagens pensionssystem i kombination med ökad genomsnittsålder innebär att alla
förväntas jobba högre upp i åldrarna. Samtidigt vet vi att alltför många av våra kamrater inte ens
orkar jobba till de fyllt 65 på grund av att de är utslitna! Vi måste såklart förbättra arbetsmiljön för
att orka jobba högre upp i åldrarna, men även se över heltidsarbetsmåttet! Det har hänt mycket i
samhället under de gångna 50 åren! Mycket är helt annorlunda! En ökad stress, krav och förväntan
på självförverkligande, sociala medier som kräver tid och uppmärksamhet och ett samhälle som
hela tiden ställer större krav på delaktighet och att vi gör aktiva val i vår vardag tar ut sin rätt!
Allt fler människor drabbas av psykisk utmattning och andelen unga människor som drabbas av
detta och andra former av psykisk ohälsa ökar minst sagt oroväckande! Samtidigt ökar många
företags vinster kraftigt och andelen av företagens vinster som går till de anställda och deras löner
minskar till förmån för VD, ledningsgrupper och aktieägare. Det är dags att vi anställda får en
större del av kakan! Det är dags att minska heltidsarbetsmåttet! I min ungdom pratade framförallt
vänsterrörelsen om 6 timmars arbetsdag, det vill säga 30 timmar som heltidsarbetsmått. Vad hände
sen...? Dags att se till så något händer! Att gå från 40 till 30 timmar som heltidsarbetsmått över en
natt är såklart orealistiskt! Men vi måste ju börja någonstans! Vi måste ha ett mål!
Våra barn ska inte behöva uppleva 40-timmarsveckans 100-årsjubileum! En minskning av veckoarbetstiden med till exempel en halvtimme vartannat år ger efter 10 år ett heltidsarbetsmått på
35 timmar! Frankrike har redan idag 35 timmar som heltidsmått!
En lagstiftning om sänkt heltidsarbetsmått är oerhört viktigt ur ett rättviseperspektiv! Ett antal
fackförbund har inom vissa kollektivavtal eller lokalt på vissa arbetsplatser lyckats förhandla
fram olika former av arbetstidsförkortningar. Dessa arbetsplatser är ofta mansdominerade, har
hög andel med trygga heltidsanställningar och ofta relativt sett höga lönenivåer. Klyftorna ökar...
För att få en ökad rättvisa i samhället måste arbetstidsförkortning ske med lagstiftning! Ett sänkt
heltidarbetsmått innebär dessutom i förlängningen en möjlighet att fler ofrivilligt deltidsanställda
kan få heltid!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för en lagstadgad sänkning av heltidsarbetsmåttet
Besvarad
Motion TrJ.5.088
Avdelning 20 Stockholm
Frida Antbrink
Arbetstidsförkortning med bibehållen lön
På 70-talet fick Sverige 40-timmars arbetsvecka. Det var en helt annan tid då. Idag lever vi i ett
samhälle där arbetsbelastningen är mycket högre, privatlivet är stressigare och informationsflödena
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många. När ska arbetsgivarna börja betala för den arbetsbelastning vi har idag. Forskning identifierar flera fördelar med generell arbetstidsförkortning, bland annat kopplat till välmående och
arbetsmiljö.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för arbetstidsförkortning med bibehållen lön
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.5.082 och TrJ.5.083 och
TrJ.5.084 och TrJ.5.085 och TrJ.5.086 och TrJ.5.087 och TrJ.5.088
Handels är för en lagstadgad förkortning av normalarbetstiden med bibehållen lön. Frågan har inför kongressen utretts som en del av kongressrapporten om löner och arbetstider, därför besvaras
förslagen om att Handels ska verka för en förkortad arbetstid. Förbundsstyrelsen anser dock inte
att kongressen bör besluta om exakt hur en arbetstidsförkortning ska gå till, därför yrkar styrelsen
avslag på förslag som anger hur många timmar en arbetsvecka bör vara eller under hur många år
arbetstidsförkortning ska ske.
Motion TrJ.5.089
Avdelning 33 Luleå
Sirpa Aalto
Arbetstidsförkortning
Det är cirka 47 år sedan det har blivit någon ändring på våra arbetstider. Dagens samhälle har ändrats mycket från den tiden och därmed även arbetet och kraven på de anställda.
Pensionsåldern höjs hela tiden och det förväntas att vi ska arbeta ännu längre än förr. Vilket gör att
vi egentligen arbetar mer idag än för 40 år sedan. Detta borde kompenseras med förkortad arbetstid! Man kan jämföra med flera andra branscher som har förkortat sin arbetstid igenom tex. “sommartid”, förkortat arbetsdagen före “röd dag”, fått flera semesterdagar, eller direkt förkortat veckoarbetstiden.
På Handels har det inte synts till någon arbetstidsförkortning, däremot känns det som våra arbetstider blir hela tiden värre och värre. Vi arbetar hela dagar med väldigt lite fritid. Vi jobbar mer och
mer på olika tider av dygnet och senare tider på dygnet. Lediga dagar fördelas på olika dagar under
veckan så att vi har få sammanhängande ledigheter.
Heltid på Handels är väldigt påfrestande både fysiskt och psykiskt, därför behöver vi bättre möjlighet till återhämtningstid.
Även om arbetstidsförkortning kostar, har det historisk sett alltid varit lönsamt i slutändan både
för arbetsgivaren och arbetstagaren. Sjukfrånvaron minskar, mindre slitnings-/arbetsskador,
mindre stress, mer tid för familj och fritid, ordentlig vila och återhämtning skapar även positivt tänkande och bättre resultat på arbetet.
Förkortad arbetstid kan även skapa möjligheter för deltidsanställda att få möjlighet till ökad arbetstid och det leder i sin tur på förbättrad jämställdhet. Ensamstående har också bättre möjligheter
att kombinera heltidsarbete och livet med familj.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka mera aktivt för förkortad arbetstid
Besvarad
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att Handels ska verka för att det införs kortare arbetsveckor med 36 timmar/vecka som heltid och
successivt ner till 30 timmar/vecka som heltid
Avslag
att Handels verkar för att det införs fler semesterdagar än idag lagstadgade 25
Besvarad

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

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

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

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

Utlåtande över motion TrJ.5.097

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

Avslag

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

Utlåtande över motion TrJ.5.098

Avslag

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

Utlåtande över motion TrJ.5.099

Förbundsstyrelsen delar synen att det är önskvärt att övertid sker på frivillig basis och att övertidsarbete inte ska kunna användas systematiskt. Övertid ska endast användas som en akut lösning på
ett oförutsett bemanningsbehov. Idag beror användandet av övertid ofta på att arbetsplatser har
bristfällig bemanningsplanering med för låg grund bemanning. Beordrad övertid är dock inte ett
problem på alla arbetsplatser men desto större på vissa. Det finns goda exempel på hur man arbetat
med frågan lokalt. Därför anser förbundsstyrelsen att lokala lösningar är att eftersträva. Därmed
anses motionen besvarad.
Motion TrJ.5.100
Avdelning 4 Kristianstad
David Viljefrid
Livets olika skeden
Det är ibland svårt att kombinera arbetslivet och vår fritid.
Arbetslivet påverkar våra medlemmars privatliv och fritid olika mycket under olika skeden i livet.
Det kan finnas perioder i livet där det är svårt att ta en efterlängtad anställning på grund av hur förutsättningarna är privat. Det kan handla om barnomsorg, olika familjeförhållanden eller andra privata intressen som ställer stora krav, som inte är förenliga med arbetstiderna. Arbetsgivaren har
stor makt vid schemaläggning och våra medlemmar kan drabbas hårt om man inte kan hitta en lösning. Det är viktigt att vi som Handelsmedlemmar fortfarande kan vara attraktiva som arbetskraft
under dessa skeden i livet.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska verka för att på olika sätt påverka för att kunna ge våra medlemmar en möjlighet
att arbeta på tider som är förenliga med privatlivet under de perioder i livet när det behövs som
mest
Besvarad

44 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021 – HANDLINGSPROGRAM FÖR TRYGGA JOBB

Motion TrJ.5.101
Avdelning 3 Halmstad
Jenny Robertsson
Möjligheten att förena förvärvsarbete med sina naturliga livsbehov
Då vi många gånger ser ett problem vid schemaläggning där arbetsgivarna inte tar hänsyn till den
enskilde individen utan bara förlägger arbetstiderna och schemana som det passar dem, något som
ofta får konsekvenser för den anställda. Arbetsgivaren hävdar ofta att det finns barnomsorg när
den anställde inte kan jobba ett visst schema eller en viss tid på grund av barnen, att de har ju en
förälder till. De säger också ofta att de faktiskt kan förlägga schemat som de vill så länge det ligger
inom ramen för vad som är angivet i kollektivavtalet, ibland även utanför, att de tycker att den anställde får anpassa sig om det är där den vill arbeta. För att få till en förändring och öka möjligheten för våra medlemmar att klara av sina naturliga livsbehov samt trivas bättre på sina arbeten
behöver Handels som organisation sätta ner sin fot och visa var vi står, att våra medlemmars liv utanför arbetet också har betydelse.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att öka den anställdes möjlighet till att i större mån kunna påverka sin
arbetstid
Besvarad
att Handels verkar för att arbetsgivaren tvingas till att ta mer hänsyn till arbetstagaren, dess
möjligheter och naturliga livsbehov
Besvarad
att Handels verkar för att den fackliga organisationen ska få större möjlighet att påverka vid
schemaläggning
Besvarad

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

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

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

Utlåtande över motion TrJ.5.104

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

Utlåtande över motion TrJ.5.105

Avslag
Avslag

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

Utlåtande över motion TrJ.6.106
Handels har sedan tidigare beslut på och driver frågan om en höjd ersättningsnivå och ett höjt tak i
föräldraförsäkringen samt en individualisering av föräldraförsäkringen, därför besvaras motionen.
Motion TrJ.6.107
Avdelning 9 Växjö
Carina Holmström
Jämställda löner
Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor. Kön ska inte bestämma lön. I sektorer, yrken och branscher där de flesta är kvinnor tjänar större delen mindre än i yrken och branscher där flest män
arbetar. Men det är även skillnad i vår egen bransch - handeln.
En man får i högre grad en heltidstjänst och därmed högre lön. En man får ofta bättre lön utöver
kollektivavtalet än en kvinna.
Lönen är ett tydligt uttryck för hur mäns och kvinnors arbete värderas och i förlängningen hur
män och kvinnor värderas.
49 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021 – HANDLINGSPROGRAM FÖR TRYGGA JOBB

Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för jämställda löner i större grad

Besvarad

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

Utlåtande över motion TrJ.6.107

Avslag

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

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

Utlåtande över motion TrJ.6.109

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

Utlåtande över motion TrJ.7.110

Avslag

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

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

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

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

Utlåtande över motion TrJ.7.114

Besvarad

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

Utlåtande över motion TrJ.7.115

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

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

Utlåtande över motion TrJ.7.117
Handels driver redan idag ett arbete, inte minst via LO, för att få politiker att besluta om ökade resurser till arbetsmiljöarbetet och till skyddsombudens arbete. Det ligger i Handels kärnverksamhet
att arbeta för att stärka våra skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud vilket
vi fortsatt kommer att arbeta med. Förslagen i motionen anses därmed besvarade.
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Motion TrJ.7.118
Avdelning 17 Karlstad
Erika Bergkvist
En hållbar medarbetare – den psykosociala arbetsmiljöns betydelse
Den psykosociala arbetsmiljön är viktigare än någonsin, men också sämre än någonsin. Även om
Handels och svenska arbetsplatser vet hur viktig den psykosociala arbetsmiljön är, saknas insikt
och kunskap om stressrelaterad psykisk ohälsa.
Mellan 2010 och 2017 ökade långtidssjukskrivningarna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa
i Sverige med 359% enligt webbplatsen vagravaggen.se. Någon nedgång i antalet sjuka går inte att
se, trots alla larm och den uppmärksamhet sjukdomen fått i media.
Vi pratar hållbarhet och effektivitet i produktion och arbetsflöden, men den hållbara människan
då, vem bryr sig om henne? Någonstans sitter det fast, någonstans tycker man inte att människors
hälsa är lika viktig som lönsamheten trots att det är en förutsättning.
Hos många organisationer finns en fin och prydlig policy som berättar hur man inom företaget
ska arbeta för en god arbetsmiljö. Har vi tur finns en del i policyn som behandlar den psykosociala
miljön men det är långt ifrån vanligt. Detta trots att man som arbetsgivare enligt lag ska se till att
även den psykiska hälsan tas om hand på arbetsplatsen. Ingen kan blunda för att detta inte sker.
Jag upplever inte att arbetsgivare tar den utbredda psykiska ohälsan på allvar, för om man gjorde
det skulle sjukskrivningarna minska och de arbetsföra svenskarna må betydligt bättre.
Jag tror att den största anledningen till att man inte arbetar systematiskt med den psykosociala
arbetsmiljön är okunskap och rädsla. Man kan inte tillräckligt för att man inte fått möjlighet att
lära sig och man är rädd att prata om det då det ofta skambeläggs, men ju mer vi pratar om det
desto viktigare och mindre skamligt blir det. Detta är viktigt för både handelns och människans
överlevnad. För vem ska jobba när ingen längre orkar? Vi måste sätta människan först.
Jag vill att fler arbetsgivare sätter den psykiska och sociala arbetsmiljön på agendan, bokstavligt
talat. Och jag vill att Handels ska bli ett föredöme och en stark aktör inom området. Som ett av
de största fackförbunden i Sverige måste vi visa att vi vill och kan skapa en bättre arbetsmiljö för
våra medlemmar. Arbetsgivare ska erbjudas fler chanser till kompetensutveckling i ämnet. Det
duger inte att vi fortfarande pratar om höj- och sänkbara skrivbord eller farliga lyft när den största
arbetsskadan idag handlar om en sönderstressad hjärna. Vi måste prata om mobbning, stress, för
mycket övertid och kränkningar. Enligt min erfarenhet spelar det ingen roll hur mycket kunskap
och driv en anställd har på en arbetsplats om inte chefer och ledare är med på banan. Som med så
mycket annat kommer kulturen och inställningen uppifrån. Bristfällig kunskap om psykosocial
arbetsmiljö, kan sluta i katastrof och bli en dyr historia för arbetsgivaren, men också för den anställde. Det är dags att vi gör oss själva hållbara.
Jag föreslår kongressen besluta
att man som första fackförbund gör en storsatsning på psykosocial arbetsmiljö genom kurser och
föreläsningar inom ämnet ”Den hållbara medarbetaren”
Avslag
att man skapar en plattform för information, interaktion och diskussion
Avslag
att medlemmar i ledande positioner uppmuntras samt får fler möjligheter att utbilda sig inom
ämnet
Avslag
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Utlåtande över motion TrJ.7.118
Förbundsstyrelsen håller med motionären om vikten av att satsa på den psykosociala arbetsmiljön
(eller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som vi väljer att kalla den) och det är därför
den lyfts fram som ett prioriterat område att arbeta med i handlingsprogrammet. Styrelsen anser
dock inte att kongressen bör besluta om exakt innehåll i kurser och utbildningar eller huruvida en
plattform ska tas fram. Förbundsstyrelsen är positiva till att samtliga medlemmar, och inte bara
de i ledande positioner, ska kunna utbilda sig inom arbetsmiljöområdet. Av den anledningen har
kursen Min Arbetsmiljö som riktar sig till alla medlemmar tagits fram. Förbundsstyrelsen yrkar
därför avslag på samtliga av motionens förslag.
Motion TrJ.7.119
Avdelning 1 Malmö
Jonas Isgren
Öka bevakningen på fältet i arbetsmiljöfrågor
Den goda arbetsplatsen har kontroll över arbetsmiljön. Friska, motiverade och välutbildade medarbetare påverkar verksamheten positivt. Tyvärr är det omvända inte ovanligt. Ni som sett SVT:s
dokumentär ”Amazons värld” eller Ken Loachs film ”Sorry We Missed You”, vet vilka bekymmer
vi står inför. 200807 rapporterade Sveriges Radio Ekot; ”Få företag söker stöd för sjuka anställda”
och att ca 150 miljoner kronor (75%) av avsatta medel inte används för rehabilitering av sjuka anställda med mera. Tyvärr är detta bara toppen av ett isberg och samhällets kostnader räknas i miljarder. Lyckligtvis finns det en lösning för att stoppa dessa bekymmer. Det gäller att Handels är
på tårna och lägger fokus på dessa frågor, då både arbetstagare och arbetsgivare lider brist på information i arbetsmiljöfrågor. Vi inom Handels har alla möjligheter att påverka detta positivt och
göra skillnad, men våra ombudsmän behöver understöd.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels agerar myndigt och aktivt genom se till att arbetsmiljöfrågorna har ett klart fokus
som genomsyrar hela verksamheten
Besvarad
att Handels ser till att alla medlemmar och förtroendevalda har möjlighet att utbilda sig i arbetsmiljöfrågor på ett enkelt och informativt sätt inom sitt avtalsområde
Besvarad

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

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

Utlåtande över motion TrJ.7.122 och TrJ.7.123

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

Utlåtande över motion TrJ.7.124

Avslag

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

Utlåtande över motion TrJ.8.125

Besvarad

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

Utlåtande över motion TrJ.8.127

Besvarad

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

Utlåtande över motion TrJ.8.128

Besvarad

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

Utlåtande över motion TrJ.8.130

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

Utlåtande över motion TrJ.8.131

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

Utlåtande över motion TrJ.8.132

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

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

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

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

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

Utlåtande över motion TrJ.9.139
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen om att fler arbetssjukdomar bör ge rätt till ersättning.
Därför driver Handels via LO frågan om att ILO-listan som reviderades 2010 och inkluderar fler
diagnoser bör ligga till grund inför AFAs bedömningar istället för ILO-listan från 1980. Motionen
anses därmed besvarad.

70 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021 – HANDLINGSPROGRAM FÖR TRYGGA JOBB

Motion TrJ.9.140
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Uppdatera ILO-listan över arbetssjukdomar
Det har under de senaste åren blivit allt svårare att få arbetssjukdomar godkända som arbetsskador
och få ersättning för den skadliga inverkan som arbetet har haft på alltför många av våra kamrater.
Det finns ett antal arbetssjukdomar som finns med på den så kallade ”ILO-listan” och som är betydligt lättare att få godkända som arbetsskador. Men varför har inte alla de arbetssjukdomar som
ILO klassar som arbetssjukdomar blivit ”godkända” av Försäkringskassan? Varför lyssnar inte
politikerna (som styr över Försäkringskassan) på FN-organet ILO? Varför anser Försäkringskassan
att de ”vet bättre” än FN-organet ILO?
Det är dags att ge upprättelse till alla de som skadas och slits ut av sitt arbete och den många gånger
onödigt dåliga arbetsmiljön. Det är dags att Försäkringskassan ”godkänner” samtliga arbetssjukdomar på den så kallade ”ILO-listan”!
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att Försäkringskassan skall godkänna samtliga arbetssjukdomar på den så
kallade ”ILO-listan”
Besvarad

Utlåtande över motion TrJ.9.140

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

Utlåtande över motion TrJ.9.142

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

Utlåtande över motion TrJ.9.143

Avslag

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att arbetet med att hjälpa anställda med
alkohol- och drogmissbruk kan förbättras och håller med om vikten av att någon från arbetsplatsen
har kontakt med en avvisad anställd och tar reda på om personen kommit hem på ett tryggt sätt.
Dock anser FS inte att det kan krävas att en person alltid ska medföljas hem av annan person i
ledande ställning. Det kan finnas omständigheter när detta inte är möjligt eller önskvärt. Förslagen
i motionen föreslås därför avslås.
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