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
Övrigt ........................................................................................ 5
I detta häfte finner du de motioner som skickats in till kongressen inom området Övrigt. 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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Övrigt
Motion Övr.229
Avdelning 20 Stockholm
Frida Antbrink
Arbetsmiljö eget handlingsprogram
Arbetsmiljö är ett enormt område på våra arbetsplatser där mycket finns att göra. Att baka ihop
arbetsmiljö med arbetsrätt, ”Handlingsprogram för trygga jobb”, känns inte rimligt. De två går
hand i hand men är även olika områden med delvis olika lokala organisationer; skyddsorganisation
och facklig organisation (klubb, fackombud).
Jag föreslår kongressen besluta
att Arbetsmiljö behandlas i ett eget handlingsprogram

Utlåtande över motion Övr.229

Avslag

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

Besvarad

att Handels verkar för att jobbskatteavdraget omfattar även pensionen
Besvarad

Utlåtande över motion Övr.231
Frågan om ett reformerat skattesystem har lyfts upp på den politiska dagordningen i och med att
den nämns i Januariöverenskommelsen. För att påverka resultatet av detta reformarbete samarbetar vi genom LO med Tankesmedjan Tidens om en skuggskatteutredning där bland annat
fem underlagsrapporter tas fram.
Handels delar motionärens åsikt att skattesystemet är orättvist och bör förändras. Vi delar alltså
motionärens åsikt om att det är fel att pensionärer beskattas högre än arbetstagare. Pension är ju
trots allt uppskjuten lön. Mer exakt är Handels och LOs gemensamma uppfattning att man bör
ersätta jobbskatteavdraget, det särskilda grundavdraget för pensionärer samt skattereduktionen
för sjuk- och aktivitetsersättning med en ny statlig skattereduktion lika för alla former av förvärvsinkomster. Men ett sådant avdrag bör av fördelningsskäl inte omfatta höga inkomster. På så sätt
kan skattesystemet bli mer rättvist.
Motion Övr.232
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Krav på kollektivavtal vid upphandlingar!
En stor del av LO-förbundens medlemmar arbetar på företag vars verksamhet i olika omfattning
handlas upp av kommuner, landsting/regioner och staten. Till exempel kommer ungefär hälften av
omsättningen i hela taxibranschen från upphandlad trafik i form av bland annat färdtjänst, sjukresor, skolresor, särskoleresor, sysselsättningsresor och sjukresor. Vi ser tydligt hur upphandlare
alltför ofta struntar i att fråga sig hur anbuden kan vara så låga! Alltför ofta är svaret att de anställda får subventionera verksamheten med usel lön och usla villkor i övrigt! Detta är oacceptabelt!
Även om inte Handels medlemmar i lika stor utsträckning som andra LO-förbundsmedlemmar
jobbar på arbetsplatser där en större eller mindre del av omsättningen är upphandlad verksamhet,
så förekommer detta även i våra branscher. Det är även ett problem som i allra högsta grad berör
hela fackföreningsrörelsen!
Det måste bli en självklarhet att ställa krav på att det ska finnas kollektivavtal hos de företag som
kan komma ifråga vid upphandlingar av all verksamhet! Vi vet alla alltför väl hur lite värt det är
att en arbetsgivare har ”kollektivavtalsliknande villkor”! En tennisboll kan ju sägas ha en ”äppelliknande form”, men smakar tennisbollen som ett äpple…?
Det är dags att vi på allvar ställer krav på att politiker skall börja ställa krav på kollektivavtal vid
upphandlingar och även se till att ha uppföljning och kontroll av de ”skallkrav” som ofta ställs i
en upphandling men som upphandlaren sedan inte bryr sig om att kontrollera att företaget följer.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att upphandlare ställer krav på att den som ”vinner” en upphandling skall ha
kollektivavtal som också skall följas. Om så krävs skall Handels verka för en ändring av Lagen om
offentlig upphandling så att det inte råder några tvivel om möjligheten att ställa ”skall-krav” på
kollektivavtal vid upphandlingar
Besvarad
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Utlåtande över motion Övr.232
Vi delar motionärens uppfattning om att krav på kollektivavtal vid upphandlingar är ett viktigt och
bra sätt att påverka mångas arbetsvillkor. Det är möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar och att sådana krav också ska ställas av politiker. Det här är en fråga som vi driver inte
minst genom LO.
På senare tid har det spridits en uppfattning om att EU-rätten skulle stå i vägen för att ställa den här
typen av krav vid upphandling. Den bilden sprids av vissa jurister och av borgliga politiker. Men
EU har själva gått ut och sagt att det är möjlig att ställa denna typ av krav. Lagen behöver därmed
inte ändras men kunskapen om att detta är möjligt behöver spridas.
Motion Övr.233
Avdelning 33 Luleå
Joakim Isaksson Markström
Enskild motion
Handels skall stå bakom en ny könstillhörighetslag
Sverige blev 1972 först i världen med en lag som gav transpersoner möjlighet till att ändra juridiskt
kön och att genomgå underlivskirurgi. 50 år senare ses lagen som föråldrad då den inte ligger i linje
med en nutida syn på könsidentitet, där kropp och identitet inte behöver stämma överens enligt
normen.
Lagen som jag anser borde förändras heter ”fastställande av könstillhörighet i vissa fall” men kallas
ofta för könstillhörighetslagen. Lagen reglerar två saker:
- transpersoners möjlighet till underlivskirurgi, och
- att ändra juridiskt kön.
Frågan om en ny lag har utretts i många omgångar och man har fått igenom viktiga ändringar till
exempel slopat kravet att vara ogift och steriliserad för att få ändra juridiskt kön. Men lagen är
fortfarande ineffektiv och omodern. Genom att förändra lagen skulle viktiga resurser frigöras och
köerna för de som behöver könsbekräftande vård minskas.
Att vara ett förbund som står upp för allas lika värde och allas rätt att vara och leva som den man
identifierar sig att man är kräver att man ställer sig bakom viktiga beslut och lagar som kan förändra livet för så många. Handelsanställdas förbund måste stå på barrikaden och ta kampen för
alla våra medlemmars rätt till en bra vård. Vi kan inte förlora fler familjemedlemmar, vänner, kollegor eller medlemmar i väntan på den könsbekräftande vården. Genom att ställa sig bakom en ny
lag skulle fler vilja leva.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund ställer sig bakom ett införande av en ny lag där man delar upp den
lag som idag kallas könstillhörighetslagen i två lagar:
- en som handlar om juridiskt kön, och
- en annan som handlar om ingrepp i könsorganen

Avslag

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

8 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021 - ÖVRIGT

att alla enkäter, formulär som hela Handels skickar ut använder sig av fler alternativ än man och
kvinna för att ange sin könsidentitet: Kvinna, Man, Icke binär, Annat alternativ
Avslag

Utlåtande över motion Övr.234
Fler och fler identifierar sig vare sig som man eller kvinna. För dessa, som ofta kallar sig icke-binära, är detta inte en liten bagatellartad fråga utan handlar om något mycket existentiellt nämligen
rätten att vara den de är.
Handels ska jobba för att fler ska få leva sina liv fullt ut. Att de ska känna sig bekväma med att
vara sig själva på jobbet och i samhället. Här kan vi aktivt göra skillnad genom att skapa fler möjligheter för fler att få möjlighet att själv definiera sitt kön gällande sitt medlemskap och när de svarar på enkätundersökningar.
Redan idag innehåller en del av våra enkäter fler svarsalternativ än man och kvinna men mer kan
göras. En farhåga som ibland lyfts är att det skulle vara svårare att jämföra kvinnor och män om
fler svarsalternativ införs eller att enskilda individer skulle välja ”annat” bara för skojs skull. Vi
menar att det inte är något hinder att jämföra kvinnor och män bara för att det finns en tredje och
ev en fjärde kategori. Det finns inte heller något sätt att skydda våra undersökningar om någon
skojar genom att svara motsatt kön.
Anledningen till att vi föreslår avslag på sista Att-satsen är att den är för detaljerad om exakt vilka
svarsalternativ som ska anges.
Motion Övr.235
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Trygghet även efter 65!
I dagens arbetsliv förväntas vi att fortsätta jobba efter 65 års ålder och många av våra medlemmar
som är pigga och friska vid den åldern känner sig mer eller mindre tvingade att fortsätta jobba för
att få en rimlig pension. Andra fortsätter för att de trivs med sitt arbete och sina arbetskamrater.
Oavsett varför fler och fler av våra medlemmar fortsätter jobba efter 65 års ålder så är det en stor
och märklig orättvisa att vissa av våra avtals- och medlemsförsäkringar upphör att gälla vid 65 års
ålder även om medlemmen fortsätter jobba.
Till exempel sker ingen insättning till avtalspensionen efter 65 års ålder inom de flesta avtalsområden om inte den anställde kommer överens med sin arbetsgivare. Till exempel sjuk- och efterlevandeförsäkringen som erbjuds fackliga medlemmar via Folksam utgår också den från att ingen
skall arbeta efter 65 års ålder.
Vi må alla tycka att det är en trist utveckling att fler och fler känner sig tvingade att fortsätta jobba
efter 65 års ålder men måste ändå inse att prognoserna för framtiden gör gällande att vi kommer
att leva längre och vara friskare och det innebär att i framtiden kommer fler och fler att både vilja
och behöva jobba efter 65 års ålder. Det är dags att vi moderniserar synen på våra avtalsförsäkringar och våra medlemsförsäkringar så att de styrs av hur länge vi jobbar istället för av en viss åldersgräns.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att ta bort 65-årsgränsen inom alla kollektivavtalsförsäkringar så att de
anställda omfattas så länge de är yrkesaktiva
Bifall
att Handels verkar för att ta bort 65-årsgränsen inom medlemsförsäkringarna som Folksam erbjuder så att de ger fullgott försäkringsskydd så länge medlemmarna är yrkesaktiva
Bifall
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Utlåtande över motion Övr.235
Motionären tar upp en viktig fråga som berör allt fler då fler fortsätter arbeta allt högre upp i
åldrarna. Självklart ska även den som fyllt 65 ha ett fullgott försäkringsskydd.
Motion Övr.236
Avdelning 6 Helsingborg
Marcus Strandberg Avd 6, Gert-Åke Mathisen Avd 6
Digitalisering
Förtroendevalda och anställda har svårt att följa upp beslut som fattas på kongresserna.
Det hade varit önskvärt om man gav alla möjlighet att se hur besluten följts upp och hur långt man
kommit i processen.
Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet digitaliserar alla kongressbeslut så motionärer, medlemmar, personal och förtroendevalda kan se vart i processen vi ligger. From. denna kongress (2021)
Bifall
att förbundet i möjligast mån även digitaliserar beslut fattade på tidigare kongresser

Utlåtande över motion Övr.236

Bifall

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

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

Utlåtande över motion Övr.238

Bifall
Avslag

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

Utlåtande över motion Övr.239
Det går inte att överskatta hur viktigt det är med kollektivavtal för fackförbund som Handels. Vi
försöker alltid att hitta leverantörer som har avtal och avstår ofta från att alls genomför aktiviteter
om vi inte kan hitta en leverantör som har avtal. Och här bli de stora jättarna som Google och
Facebook verkligen ett problem för oss. Vi tror att vi behöver finnas på de plattformar där medlemmarna finns och då tror inte vi att vi kan välja bort till exempel Facebook. Därför väljer vi att
besvara den första Att-satsen då vi redan gör detta. Att bifalla den andra Att-satsen, här skulle vi
kunna bedriva mer opinionsarbete och avslå den sista eftersom vi ibland tyvärr behöver använda
tjänster från företag som saknar kollektivavtal.
Motion Övr.240
Avdelning 20 Stockholm
Katarina Helling
Avsluta kreditkortssamarbetet med LO Mervärde och sluta lek bank
2019 skuldsatte sig 397 161 personer så svårt så att de hamnade hos Kronofogden till ett totalt
värde av åttiotvåmiljarder sexhundrasextiofyra miljoner sexhundratjugosjutusen etthundrafjorton
kronor. Det är en herrans massa pengar!
Handels bidrar till delar av detta enorma skuldberg genom att erbjuda medlemmarna krediter
genom kreditkortssamarbetet med LO Mervärde.
Inte nog med det. Handels kan på detta sätt även medverka till att finansiera olika typer av missbruk såsom spelmissbruk, alkoholmissbruk och drogmissbruk genom att tillgodose medlemmarna
med lättillgängliga krediter genom detta kreditkortssamarbete.
Om det bara handlar om att Handels skall ge våra medlemmar möjligheten till förmånliga lån i
samband med bostads- eller bilköp etc. så finns ju redan den möjligheten genom våra medlemslån.
Även om inte villkoren är så extremt bra som vi skulle önska så prövas åtminstone medlemmens
ekonomi mot summan på ett beprövat sätt.
Det är inte vår uppgift att hjälpa medlemmarna in i ekonomiska svårigheter som är oåterkalleliga.
Med en otrygg anställning, få kronor i lönekuvertet och ingen mat på bordet till barnen i månadens
slut kan en snabb kredit vara quickfixen för stunden, speciellt om chefen lovat att det skall bli fler
timmar och mer lön nästa månad. Om detta inträffar och sparkontot är tömt sätts ekorrhjulet
igång och det snurrar fort.
Det finns redan i dag en möjlighet att ta ett medlemslån i bank via Handels. För den som hamnat
i en ond spiral men behöver låna pengar är ett banklån möjligt att ta, samtidigt som det inte är lika
lättillgängligt som ett kreditkort. Och om vi dessutom jämför räntorna mellan kreditkortet och
medlemsbanklånet är banklånet betydligt förmånligare: 6 procent mot ca 12 procent på kreditkortet.
Vår uppgift är att organisera medlemmar och säkerställa att vi får de bästa arbetsvillkoren som är
möjligt INTE att leka bank, det kan bankerna och riskkapitalisterna syssla med.
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Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ska avbryta kreditkortsamarbetet med LO Mervärde

Avslag

att Handels ska verka för att LO-förbunden avbryter kreditkortsamarbetet med LO Mervärde

Utlåtande över motion Övr.240

Avslag

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

Utlåtande över motion Övr.241

Besvarad

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

Utlåtande över motion Övr.230 och Övr.242
Det fanns en god tanke med kongressens beslut 2016 att varje avdelning ska ha en branschklubb för
tjänstemän. Men när det nu visar sig att underlaget inte finns för att bilda dessa klubbar i vissa avdelningar delar förbundsstyrelsen motionärernas uppfattning att kravet bör tas bort.
Motion Övr.243
Avdelning 12 Borås
Marie Lindqvist
Hedersmedlemskap
Medlem som har 30 års medlemskap i LO-förbund och under minst 25 år innehaft uppdrag i
Handels lokalt eller centralt kan utses till hedersmedlem.
Då 25 år som aktiv medlem med uppdrag kan vara svårt att uppnå borde tiden sänkas till 10 år,
samt att antal år som medlem borde sänkas till 15 år
Jag föreslår kongressen besluta
att man uppnår hedersmedlemskap om man varit medlem i 15 år och innehaft uppdrag i Handels
lokalt eller centralt i 10 år
Avslag

Utlåtande över motion Övr.243

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

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

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

Utlåtande över motion Övr.246

Avslag

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

Utlåtande över motion Övr.247

Avslag

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

Utlåtande över motion Övr.248

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

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

Utlåtande över motion Övr.250
Motionen tar upp frågan om den ersättning medlemmar och förtroendevalda får av förbundet när
de deltagit i fackliga studier som arbetsgivaren inte ersätter. Vi har valt att tolka Att-satserna som
att de enbart rör just dessa ersättningar eftersom det är dessa som nämns i motionen.
Vi vill först fastslå att villkoren för de medlemmar och förtroendevalda som går fackliga utbildningar ska vara bra. Att många medlemmar och förtroendevalda väljer att gå utbildningar är avgörande för hur starka vi blir som facklig organsiation. Men vi delar inte motionärens åsikt att det
system vi har idag är dåligt och behöver ändras utan menar tvärtom att det är väl avvägt.
Idag finns det två olika ersättningssystem för den typ av utbildning som motionen berör: ett för
förtroendevalda och ett för medlemmar.
För båda gäller dock semesterlagens bestämmelse som säger att den som är ledig för fackliga studier
har full semesterrätt från arbetsgivare de första 180 dagarna per år hen är borta från arbetet. Alltså
behövs ingen kompensation för utebliven semesterersättning från oss även om arbetsgivaren inte
står för lön under utbildningen.
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Ersättningen för medlemmar utan förtroendeuppdrag kallas utbildningsstipendie. Det är en skattefri ersättning som därmed inte är pensionsgrundande som 2021 kommer ligga på 960 kr per dag.
Den ska alltså inte jämföras med lön före skatt.
Ersättningen som förtroendevalda får kallas utbildningsarvode. Den är skattepliktig och där med
pensionsgrundande. Det ligger på 1 424 kr per dag.
Motion Övr.251
Avdelning 6 Helsingborg
Mats Panther
Den goda arbetsgivaren
En 1:e ombudsman räknas i nyckeltal som en 100% ombudsman, men skall förutom det också
vara chef och ledare för all personal på avdelningen.
Detta skapar problem då ledarskapet kan komma i andra hand och i förlängningen bli ett arbetsmiljöproblem, som borde tas på största allvar.
Jag föreslår kongressen besluta
att kongressen ger i uppdrag till en översyn av beräkningsgrunden för 1:e ombudsmännen, till
exempel kopplat till avdelningsstorlek
Avslag
Motion Övr.252
Avdelning 26 Gävle
Maja Ullberg och Leonie Struyk
Utbetalning av semestertillägg inom AFO-avtalet
Som det ser ut idag för anställda inom Handels utbetalas semestertillägget ut efter att semestern är
uttagen. Detta medför att den anställde inte får det extra tillskottet till sin semesterlön som semesterlagen syftar till för att den anställde ska kunna göra något extra på sin semester.
En stor del av dem som går under AFO-avtalet i andra fackförbund exempelvis Elektrikerförbundet, Målarna & LO har denna utbetalningsmodell redan idag.
Detta förslag skulle förenkla för Handels lönekontor då de inte behöver reglera semesterlön i efterhand, utan enbart göra utbetalning gentemot de antal dagar den anställde har rätt till.
Det skulle även bidra till att ingen skillnad görs gentemot förtroendevalda och anställda inom Handels, då de förtroendevalda fr.om 2020 får semesterlön utbetald i juni.
Jag föreslår kongressen besluta
att hela semestertillägget om 0,8% utbetalas vid det ordinarie löneutbetalningstillfället i juni månad
Avslag
att semestertillägget om 0,8% annars utbetalas före semestertillfället
Avslag
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Motion Övr.253
Avdelning 27 Sundsvall
AFO klubb avd 27
Utbetalning av semestertillägg inom AFO-avtalet
Som det ser ut idag för anställda inom Handels, betalas semestertillägget ut efter att semestern är
uttagen. Detta medför att den anställde inte får det extra tillskottet till sin semesterlön som semesterlagen syftar till för att den anställde ska kunna göra något extra på sin semester.
En stor del av de som går under AFO-avtalet i andra fackförbund exempelvis Elektrikerförbundet,
Målarna & LO har denna utbetalningsmodell redan idag.
Detta förslag skulle förenkla för Handels lönekontor då de inte behöver reglera semesterlön i efterhand, utan enbart göra utbetalning gentemot de antal dagar den anställde har rätt till.
Det skulle även bidra till att ingen skillnad görs mellan förtroendevalda och anställda inom Handels, då de förtroendevalda from 2020 får semesterlön utbetald i juni.
Jag föreslår kongressen besluta
att hela semestertillägget om 0,8% utbetalas på ordinarie löneutbetalningstillfället i juni månad
Avslag
Motion Övr.254
Avdelning 29 Umeå
Handels avd 29 fackklubb
Enskild motion
Utbetalning av semestertillägg inom AFO-avtalet
Som det ser ut idag för anställda inom Handels utbetalas semestertillägget ut efter att semestern
är uttagen. Detta medför att den anställde inte får det extra tillskottet till sin semesterlön som semesterlagen syftar till för att den anställde ska kunna göra något extra på sin semester.
En stor del av de som går under AFO-avtalet i andra fackförbund exempelvis Elektrikerförbundet,
Målarna & LO har denna utbetalningsmodell redan idag.
Detta förslag skulle förenkla för Handels lönekontor då de inte behöver reglera semesterlön i efterhand, utan enbart göra utbetalning gentemot de antal dagar den anställde har rätt till.
Det skulle även bidra till att ingen skillnad görs gentemot förtroendevalda och anställda inom Handels, då de förtroendevalda fr.om 2020 får semesterlön utbetald i juni.
Jag föreslår kongressen besluta
att hela semestertillägget om 0,8 % utbetalas på ordinarie löneutbetalningstillfället i juni månad
Avslag
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Motion Övr.255
Avdelning 24 Göteborg
Ana Kokol
Enskild motion
Aspiranter
Handels är en udda fågel inom LO när det gäller hur man utbildar ombudsmän. Handels skickar
personer som kallas aspiranter till LO:s ombudsmannautbildning och övriga LO-förbund skickar
redan anställda ombudsmän.
Aspiranterna anställs under en tidsbegränsad period för att gå LO:s ombudsmannautbildning och
parallellt utbildas på förbundskontoret i Stockholm under fem månader. Därefter ska aspiranterna
göra en praktikperiod på en avdelning i landet under sex månader. Ingen anställning utlovas för
aspiranterna efter elva månaders anställning.
Att utbilda personer som efter utbildningsperioden inte anställs är en kostsam investering på över
500 000 kronor. Många fackförbund i Sverige jobbar aktivt med medlemsvärvning för att öka den
fackliga styrkan och samtidigt öka intäkterna. Handels har varit i framkant genom att till exempel
sluta bjuda på alkohol för medlemmarnas pengar och såg det som ett slöseri med medlemsavgifter
på förra kongressen. Förbundet har också ett resereglemente som säger att resor ska ske kostnadseffektivt och om jag inte minns fel ska utlandsresor beslutas av VU (verkställande utskottet). Det
sparas på flera sätt inom förbundet och många försöker aktivt minska på kostnaderna utan att
verksamheten ska drabbas. Det handlar om att agera på ett ekonomiskt ansvarfullt sätt och använda pengarna till verksamhet, fler kurser, fler förtroendevalda och mer medlemsvärvning - inte
utbilda personer som sedan inte stannar kvar i organisationen.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels avskaffar sitt nuvarande aspirantprogram och istället anställer personer som ombudsmän och sedan utbildar dem under deras första anställningsår
Avslag
Motion Övr.256
Avdelning 24 Göteborg
Ana Kokol
Enskild motion
Varumärket Handels bör stärkas även internt
Under 2018 gjorde Handels en hel del saker för att flytta fram positionerna när det gäller varumärket Handels. Med bland annat en uppdatering av loggan, nytt varumärkeslöfte och nya kärnvärden
ville Handels bli tydligare med vad förbundet står för, arbetar aktivt med och igenkänning.
Nästa steg för att stärka organisationen borde vara att stärka den interna organisationen på förbundskontoret. Personalen som jobbar på nyckelfunktioner på förbundet ska ha rätt utbildning
för sitt uppdrag för att kunna rusta resten av organisationen inför kommande utmaningar. För en
modern facklig organisation är det av yttersta vikt att organisationen genomsyras av de anställdas
kompetens och handlingskraft. Det handlar även om att över lag professionalisera det interna arbetet som kommer organisationen och medarbetarna till gagn. Kommunikation, ekonomi och HR är
positioner som behöver ha spetskompetens inom sin verksamhet för att förbundet ska stå stadigt
inför kommande stormar och kvalitetssäkra stödet till verksamheten.
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Vi som förbund behöver kunna nå ut med vårt budskap, ha ekonomi för att stå stadigt och ha
personal som trivs och motiveras på jobbet. Vi behöver det nu och för framtiden, en stark organisation!
Jag föreslår kongressen besluta
att en omorganisation görs och att krav införs på examen från högskola eller examen från universitet inom respektive område för att få inneha följande tjänster: HR-chef, ekonomichef och kommunikationschef
Avslag

Utlåtande över motion Övr.251 och Övr.252 och Övr.253
och Övr.254 och Övr.255 och Övr.256
Motionerna behandlar tar upp personalfrågor rörande förbundets egen personal. Vi menar att våra
anställdas villkor inte bör avgöras av kongressen och föreslår därför avslag på samtliga motioner på
detta område. Vi vill dock understryka att personalpolitik är ett viktigt område för Handels och hur
vi tänker framgår av vår arbetsmiljöpolicy kan man läsa följande:
”Handelsanställdas förbund (Handels) har som målsättning att åstadkomma en bra och kreativ
arbetsmiljö för alla medarbetare så att ingen drabbas av ohälsa eller skada på grund av sitt arbete.
Handels arbetsplatser ska vara fri från diskriminering och kränkande särbehandling och arbetsmiljön i övrigt ska vara utformad så att alla medarbetare ska känna såväl fysisk som psykisk trygghet i
arbetet. Detta görs genom att chefer och medarbetare samverkar för att skapa förutsättningar för
personlig och yrkesmässig utveckling, ökat ansvar och medinflytande.”
För att uppnå detta är det viktigt för oss att ha en god samverkan med förbundets anställda personals fackliga organisationer. Det sker direkt kontakt med de förbundsanställdas tre fackklubbar:
AFO-klubben (för anställda inom Arbetsrörelsens förhandlingsorganisations område), HOF (Handels ombudsmannaförening) och HFF (Handels Försteombudsmannaförening). Vi har även ett
strukturerat samverkansarbete genom vår personalkommitté där vi har representation från samtliga tre fackklubbar.
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