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.

HANDELS KONGRESS 2021 – PRICIPPROGRAM FÖR JÄMLIKHET

Innehåll
Principprogram för jämlikhet ..................................................... 5
I detta häfte finner du de motioner som skickats in till kongressen inom området Principprogram
för jämlikhet. 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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Principprogram för jämlikhet
3. Kapitalismen skapar klassamhället
Motion PPJ.3.001
Avdelning 1 Malmö
Handels fackklubb på IKEA Malmö
Tänderna är en del av kroppen
Möjligheten till god tandvård är idag en klassfråga, samtidigt som vi vet att det finns ett samband
mellan dåliga tänder och andra sjukdomar såsom ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund ska verka för att tandvård ska likställas med all annan hälso- och
sjukvård
Besvarad
Motion PPJ.3.002
Avdelning 9 Växjö
Michael Svensson, Handels lagerklubb Dc Älmhult
Inkludera tänderna i den allmänna sjukvården
I Sverige har vi en bra allmän sjukvård. Blir vi allvarligt sjuka behöver vi inte bli ruinerade och
lämna hus och hem för att betala för sjukvården som krävs för att vi ska bli friska. Det är ett bra
system där vi betalar till samhället efter förmåga, och får från samhället efter behov.
Något som dock inte ingår i vår allmänna sjukvård är våra tänder. Där är det vissa åldersgrupper
och vissa med extremt problemfylld tandhälsa som får hjälp. Men för den stora massan får vi stå
för den egna kostnaden som behövs för att vi ska ha friska och hälsosamma tänder. Detta innebär
att en bra tandhälsa har börjat bli en klassfråga. För de som idag lever knapert så är det tandläkarbesöken som de sparar in på, då det kan bli en väldigt hög kostnad. Det är inte en tillfällighet att
de med sämst tandhälsa är arbetslösa, personer med sjukpenning och utlandsfödda. Det är inte heller en tillfällighet att barn från socioekonomiskt svaga grupper rapporteras ha sämre tandhälsa än
övriga barn.
Detta är något som behövs ändras på, tänderna tillhör kroppen och bör därför ingå i vår allmänna
sjukvård.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels arbetar för att tandvård ska ingå i den allmänna sjukvården
Besvarad
Motion PPJ.3.003
Avdelning 17 Karlstad
Kent Jansson
Tandvård in i socialförsäkringen
Ojämlikheten och sociala skillnader blir bara större och större i landet. Skillnader på rika och fattiga ökar. De med lägre inkomst och bidrag måste välja bort viktiga rättigheter i sin vardag då allt
fler saker privatiseras.
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Det är våra medlemmar som många gånger inte har råd och måste välja bort tryggheten, det är våra
medlemmar som inte har råd att gå till tandläkaren. Studier visar att många sjukdomar går genom
tandhälsan
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels jobbar vidare med att få in tandvården under socialförsäkringen.
Besvarad
Motion PPJ.3.004
Avdelning 3 Halmstad
Matthias Oskarsson
Fri tandvård för alla
Under flera kongresser har det kommit in motioner om Fri tandvård. Vi har idag nått en bit. Nu
får man fri tandvård fram tills 23 år. Men med dagens samhälle, fyllt med snabbmat och dåliga
kostvanor hos många, så visar sig dessa problem även på äldre och det är då kostnaderna också blir
betydligt högre. En rotfyllning jämfört med en ny krona, där skiljer sig priset ganska radikalt. Men
det är inte många under 23 år som behöver bygga en eller fler nya tandkronor i sin mun som kostar
runt 6 000 kr/st.
Jag föreslår kongressen besluta
att verka för att alla oavsett ålder får tillgång till rabatterad tandvård enligt samma system som
dagens hälsovård för den övriga kroppen med undantag av synfel
Besvarad
Motion PPJ.3.005
Avdelning 13 Borlänge
Sara Fernlund
Tänderna är en del av kroppen och ska inte vara en klassfråga
I Sverige är vi stolta över att man inte behöver betala miljontals kronor för en cancerbehandling,
eller att man inte behöver ha en privat sjukförsäkring för att få nödvändig vård utan att ruineras.
Men av någon konstig anledning så ingår inte tandvård i den allmänna sjukförsäkringen. Vi riskerar att hamna i ett läge där man åter kan se en persons inkomst genom att titta på tänderna. Det
är inte acceptabelt. Dåliga tänder får inte bli en klassmarkör igen!
Genom forskningen så vet vi också att en persons tandhälsa spelar stor roll för den allmänna hälsan. Så om tandvård skulle ingå i den allmänna sjukvården så skulle samhället kunna spara pengar
genom att undvika ohälsa som ett resultat av dåliga tänder
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för att tandvården ska in i allmänna sjukförsäkringen
Besvarad
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Motion PPJ.3.006
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Tänderna en del av människan men inte en del av kroppen...?
Att gå till tandläkare eller söka annan tandvård är något som tyvärr alltför många människor idag
tycker är obehagligt både för att det kan göra ont rent fysiskt men framför allt för att det kostar
obehagligt mycket pengar!
I ett välfärdsland som Sverige med en väl utbyggd Folktandvård över hela landet är det en skam att
det idag syns tydliga tecken på att tandhälsan börjar bli sämre i allmänhet hos befolkningen. Under
många år hade svenska folket en osedvanligt god tandhälsa men i takt med att det blivit allt dyrare
att få tandvård märks tydligt att tandhälsan försämras. Detta är ett stort problem både på kort och
lång sikt. Jobbigt för de människor som inte vågar le av rädsla för att få sin dåliga tandhälsa avslöjad. Ett stort problem på sikt i och med att dålig tandhälsa leder till andra negativa hälsokonsekvenser och därmed större risk att behöva belasta den ”vanliga” sjukvården.
Det borde vara en självklarhet att tandvård skulle vara förknippad med samma subvention som
övrig hälso- och sjukvård! Varför ska det kosta tusentals kronor att få en tand lagad när det bara
kostar några hundralappar att få en kranskärlsoperation? Det är dags att stegvis införa en tandvårdsförsäkring värd namnet! En tandvårdsförsäkring som utgår från de kostnader som gäller
inom primärvård och akutvård.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för att regering och riksdag inför en tandvårdsförsäkring i motionens
anda
Besvarad
Motion PPJ.3.007
Avdelning 9 Växjö
Ewa-Karin Nyquist
Tandhälsa
Som det är idag har vi ett högkostnadsskydd när det gäller läkarbesök och kroppen.
Jag anser att vi ska ha ett liknande när det gäller våra tänder och vår mun. Som det är idag är
frågan har jag råd att laga mina tänder?
Detta är en klassfråga.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels arbetar för att vi får högkostnadsskydd, liknande det som finns i svensk sjukvård, när
det gäller tandvården
Besvarad
Motion PPJ.3.008
Avdelning 20 Stockholm
Katarina Helling
Låt tänderna få bli en del av kroppen
Dålig tandstatus hos befolkningen är en av måttstockarna på välfärden och jämlikheten i ett land.
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I många länder går människor öppet med gluggar i tandraden, det är helt enkelt för dyrt att åtgärda. Det var tidigare en märklig tanke att vi i Sverige skulle möta vänner och bekanta med stora
gluggar på våra arbetsplatser och på torg och gata. Men det har skett en förändring.
Vi får ekonomiskt stöd för tandvård i Sverige, men inte på samma sätt som resten av kroppen.
1974 infördes en allmän tandvårdsförsäkring som innebar att alla skulle ha rätt till vård på lika
villkor med fasta priser. Kostnaden för staten blev med tiden hög och egenavgifterna för oss patienter har höjts upprepade gånger från 1980 och framåt. 1999 infördes en reform som innebar att tandläkarna själva fick sätta priserna.
Det är av grundläggande vikt att vi säkerställer en god tandhälsa i Sverige. Det handlar både om utseende, funktion och allmän hälsa. Och ingen ska behöva mötas på våra arbetsplatser och på torg
och gata, med stora gluggar i tandraden, för att någon inte har haft ekonomiska möjligheter att åtgärda sina tänder. Tänder skapar ojämlikhet. Så ska det inte vara. Det är vårt gemensamma intresse
att alla skall ha samma möjligheter till tandvård.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels intensifierar arbetet för att tandvård ska bli en del av sjukförsäkringen och få vara en
del av kroppen
Besvarad

Utlåtande över motion PPJ.3.001 och PPJ.3.002 och PPJ.3.003
och PPJ.3.004 och PPJ.3.005 och PPJ.3.006 och PPJ.3.007 och
PPJ.3.008
Det är självklart i ett jämlikt samhälle att alla får den vård de behöver, utan att tvingas avstå på
grund av kostnaden. Idag är hela tänder en klassfråga, och så kan det inte fortsätta. Tänderna
är en del av kroppen och därför ska tandvården självklart finansieras på samma sätt som övrig
sjukvård. Därför var en av Handels prioriterade frågor inför valet 2018 att tandvården ska in i sjukvårdens finansiering. Det togs fram faktaunderlag och en enkätunder-sökning till Handelsmedlemmarna visade att fler än nio av tio medlemmar tycker att tandvård ska behandlas som sjukvård och
ingå i högkostnads-skyddet. Därefter har påverkansarbetet mot politiken fortsatt i frågan och kommer göra det även framöver. Eftersom Handels redan jobbar aktivt med att inkludera tandvården i
den allmänna sjukvårdens finansiering föreslår förbundsstyrelsen därför att motionerna som handlar om detta ska besvaras.
Motion PPJ.3.009
Avdelning 26 Gävle
Maja Ullberg och Leonie Struyk
Införande av tandklubb
Handels är en bransch som trots rimliga lägstalöner i kollektivavtalet tvingas kallas låglönebransch
på grund av låga anställningsgrader och därmed låga löner. Då få av våra medlemmar inom främst
detaljhandeln arbetar heltid blir ekonomin lidande och många medlemmar får noggrant prioritera
utgifter efter inkomster.
Att tänderna år 2020 fortfarande inte tillhör kroppen när det kommer till tandvård är en skam men
ett faktum och förutom att arbeta med frågan genom facklig-politisk samverkan behöver vi ta ställning och visa våra medlemmar att vi anser att tandvård är för alla våra medlemmar, inte bara den
som har råd.
Ett upplägg likt IF Metalls tandklubb som många av deras avdelningar infört är en bra start för att
få fler att hålla god tandhälsa. Medlemmen betalar en avgift (f.n. ca 75kr beroende på avdelning)
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och får genom klubben tillbaka 50% av summan för tandläkarbesöket vilket underlättar för medlemmen att faktiskt sköta tänderna regelbundet.
Att IF Metall - som är en mansdominerad bransch med mer hel- än deltider - har tandklubben, kan
ses som en fin medlemsförmån och vi anser att ett införande av densamma i Handels vore inte bara
en medlemsförmån utan också en avgörande faktor för att många av våra medlemmar ska kunna
besöka tandläkaren regelbundet och upprätthålla en god tandhälsa vilket är oerhört viktigt för
folkhälsan.
Tandvården ska inte vara en klassfråga och under tiden vi inväntar en bättre politik i frågan bör
vi agera för våra medlemmars skull.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels skyndsamt tillsätter en utredning kring införande av tandklubb
Avslag
Motion PPJ.3.010
Avdelning 27 Sundsvall
AFO klubb avd 27
Införande av tandklubb
Handels är en bransch som trots rimliga lägstalöner i kollektivavtalet tvingas kallas låglönebransch
på grund av låga anställningsgrader och därmed låga löner. Då få av våra medlemmar inom främst
detaljhandeln arbetar heltid blir ekonomin lidande och många medlemmar får noggrant prioritera
utgifter efter inkomster.
Att tänderna år 2020 fortfarande inte tillhör kroppen när det kommer till tandvård är en skam men
ett faktum och förutom att arbeta med frågan genom facklig-politisk samverkan behöver vi ta ställning och visa våra medlemmar att vi anser att tandvård är för alla, inte bara den som har råd.
Ett upplägg likt IF Metalls tandklubb som många av deras avdelningar infört är en bra start för att
få fler att hålla god tandhälsa. Medlemmen betalar en avgift (f.n. ca 75kr/månad beroende på avdelning) och får genom klubben tillbaka 50 % av summan för tandläkarbesöket vilket underlättar för
medlemmen att faktiskt sköta tänderna regelbundet.
Att IF Metall som är en mansdominerad bransch, med mer hel- än deltider, har en tandklubb, kan
ses som en fin medlemsförmån, och vi anser att ett införande av densamma i Handels vore inte bara
en medlemsförmån utan också en avgörande faktor för att många av våra medlemmar ska kunna
besöka tandläkaren regelbundet och upprätthålla en god tandhälsa vilket är oerhört viktigt för
folkhälsan.
Tandvården ska inte vara en klassfråga och under tiden vi inväntar en bättre politik i frågan bör
vi agera för våra medlemmars skull.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels skyndsamt tillsätter en utredning kring införande av tandklubb
Avslag
att Handels budgeterar för en förmodad ekonomisk förlust för införandet, för att på sikt gå runt
av sig själv
Avslag
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Utlåtande över motion PPJ.3.009 och PPJ.3.010
Det är självklart i ett jämlikt samhälle att alla får den vård de behöver, utan att tvingas avstå på
grund av kostnaden. Idag är hela tänder en klassfråga, och så kan det inte fortsätta. Tänderna är en
del av kroppen och därför ska tandvården självklart finansieras på samma sätt som övrig sjukvård
och ingå i högkostnadsskyddet. Därför är det en viktig fråga för Handels att jobba med i det politiska påverkansarbetet. Däremot anser inte förbundsstyrelsen att det är prioriterat att utreda eller
införa tandklubbar. Risken är att det tar både tid, energi och resurser som behövs till andra fackliga
kärnuppgifter som medlemsvärvning, utbildningar, förhandling och så vidare. Dessutom menar
förbundsstyrelsen att bristande och ojämlik tillgång till tandvård är en samhällelig och allmän angelägenhet. Vi vill se en lösning som går i linje med den generella välfärden och därför lägga vårt
krut på att påverka för att åstadkomma det. Med anledning av detta föreslår förbundsstyrelsen att
motionerna som rör införande av tandklubbar ska avslås.
Motion PPJ.3.011
Avdelning 9 Växjö
Ingela Solhäll
Högkostnadsskydd medicin
Den sjukdom som innebär längst sjukskrivning är förslitningssjukdomar/belastningsskador i leder,
(M19-Andra artroser) som i genomsnitt pågår i över ett halvår, blir mycket dyrt för vår välfärd.
Allt fler drabbas av förslitningssjukdomar/belastningsskador i leder och andra sjukdomar där vi
kan bli avlastade med olika hjälpmedel, såsom handledsskydd eller knäledsskydd, för att få en
dräglig vardag. Detta skriver läkare ut och du får det på remiss. Ändå får du det inte på medicinskt
högkostnadsskydd. Det borde ju rimligen vara billigare än långa sjukskrivningar.
Dessa hjälpmedel kan ibland vara väldigt dyra, och jobbar du ex. bara halvtid, kanske är ensamstående med barn, blir detta en prioriteringsfråga om man ska hämta ut detta eller inte, då det inte
går under medicinskt högkostnadsskydd.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar politiskt för att alla olika hjälpmedel som behövs för att få en dräglig vardag, i
stället för att bli sjukskrivna, ska ingå i det medicinska högkostnadsskyddet
Bifall

Utlåtande över motion PPJ.3.011
Många av de som drabbas av förslitningssjukdomar, belastningsskador eller andra arbetsrelaterade
sjukdomar är arbetare inom LO-yrken med fysiskt ansträngande, repetitiva eller stressfyllda arbeten. Ingen ska behöva bli utsliten av sitt arbete, och grunden för att komma åt detta är en god arbetsmiljö för alla som jobbar. Det verkar Handels för både politiskt och genom fackligt arbete.
Men självklart ska en person som behöver medicinska hjälpmedel för att kunna ha en dräglig vardag och ett gott liv också kunna få tillgång till dessa, oavsett hur mycket man tjänar. Därför föreslår förbundsstyrelsen att bifalla förslaget om att inkludera hjälpmedel som krävs för en dräglig
vardag i det medicinska högkostnadsskyddet.
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Motion PPJ.3.012
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Återförstatliga apoteken
När apoteken förstatligades 1970 var det för att man menade att en så viktig samhällsfunktion inte
skall vara konkurrensutsatt. Vi har, sen den borgerliga regeringen Reinfeldt i sin privatiseringsiver
möjliggjorde för andra än staten att driva apotek, sett hur det slagit ojämlikt över landet. På mindre
orter i landet stänger apotek som är olönsamma. När det finns fler aktörer på marknaden måste de
konkurrera med annat än medicin och vi ser i dag – även de statliga – apotek som mer liknar en
pressbyrå än att vara en del i sjuk- och friskvården. För att säga det kort och tydligt: det är inte bra.
Apoteken MÅSTE återförstatligas.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels skall verka för att återförstatliga apoteken
Avslag

Utlåtande över motion PPJ.3.012
Avregleringen och privatiseringen av apoteken har många baksidor, inte minst i form av dyrare
mediciner och sämre tillgång för många grupper. Det finns många viktiga frågor för Handels att
driva, inte minst när det gäller att åstadkomma en bättre och mer välfungerande välfärd. För att få
genomslag för våra frågor behöver Handels dock prioritera vad vi ska lägga vår tid och vår kraft
på. Förbundsstyrelsen menar att återförstatligande av apoteken inte är en av de frågor som ska
prioriteras under kommande kongressperiod och föreslår därför att motionen ska avslås.
Motion PPJ.3.013
Avdelning 20 Stockholm
Katarina Helling
Stoppa utförsäljningen av välfärden
Den välfärdsmodell som tillämpats i Sverige sedan andra världskriget, har haft ambitionen att
hålla marknadsintressen utanför välfärden (s.k. välfärds-marknader) för att undvika ojämlik tillgång och hålla hög kvalitet. Den har också till uppgift att stärka den demokratiska styrningen av
välfärdssektorn. En offentlig sektor med god tillgång till offentlig service fick växa fram i många
år under efterkrigstiden.
Från 80-talet och framåt har denna modell mött stora utmaningar och nedmonteringen av våra
gemensamma välfärdstjänster har gjort att den idag börjar likna en schweizerost med stora urholkade hål.
Detta har fått konsekvenser och vi kan tydligt se att välfärdsmarknader fått växa fram och rota sig.
Antalet privata aktörer (till följd av politiska fattade beslut) ökar kraftigt och våra gemensamma
skattemedel hamnar på privata aktörers bankkonton. Stora delar av det vi tidigare ägde tillsammans ägs nu av det privata näringslivet. Offentligt och statsanställda minskar lavinartat medan
antalet sysselsatta i privat välfärdsverksamhet har fyrdubblats.
Det har alltså skett en omfattande omfördelning av makt, resurser och inflytande. Från medborgarna och den demokratiska gemensamt styrda sektorn till den marknadsstyrda privata sektorn.
Konsekvenserna av detta är försämringar i jämlik tillgång till skola, vård, omsorg, mindre ekonomisk omfördelning och minskad demokratisk styrning. De tillgångar som tidigare finansierade
och utvecklade dessa tjänster, stannar inte i vårt gemensamma välfärdssystem utan hamnar istället
i de privata välfärdsföretagens fickor.
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Låt oss värna om det som finns kvar. Låt oss inte acceptera detta. Stoppa fortsatt utförsäljning
av våra gemensamma välfärdstjänster och ta tillbaks det som en gång var vårt.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels intensifierar sitt arbete att verka för att förhindra ytterligare utförsäljning av våra
gemensamma välfärdstjänster
Bifall
att Handels verkar för att återta välfärdsmarknaderna så att de blir en del av vårt gemensamma
välfärdssystem igen, och drivs av offentlig sektor
Avslag

Utlåtande över motion PPJ.3.013
Att välfärden fungerar är oerhört viktigt för Handels medlemmar. Skola, vård och omsorg är
viktiga delar i samhället och en förutsättning för att alla delar i livet ska fungera, även arbetslivet.
Det är självklart att vi gemensamt ska betala för detta via skatten, men våra skattepengar ska inte
gå till vinster för privata företag. Därför har Handels sedan länge drivit frågan om att sätta stopp
för vinstjakten i välfärden och förhindra ytterligare privatiseringar. Det har lett till att både LO och
Socialdemokraterna antagit förslag som är i linje med Handels syn på frågan, samt prioriterat den
högre på den politiska dagordningen. Däremot har det hittills inte lett till ett stopp för vinstjakten
eller privatiseringar. Därför ställer sig förbundsstyrelsen positiv till att intensifiera arbetet med frågan och föreslår bifall på den första Att-satsen.
Förra kongressen beslutade att välfärden inte ska organiseras som en marknad och att skattefinansierad vård, skola och omsorg i normalfallet ska utföras av det offentliga. Det innebär att Handels
gärna vill se att andelen offentligt driven välfärd ökar, men kräver inte att all verksamhet ska drivas
i offentlig regi. Idéburna och icke-vinstdrivande aktörer kan ha en plats att fylla i välfärden, men
inte den privata vinstjakten. Därför föreslår förbundsstyrelsen att den andra Att-satsen ska avslås.
Motion PPJ.3.014
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Stoppa införandet av marknadshyror
I januariavtalets programpunkt nummer 44 går regeringen med på den nyliberala drömmen att införa marknadshyror i nybyggda fastigheter. Under förevändning att det skulle underlätta för ungdomar att få sin första bostad, att människor skulle kunna flytta dit det finns arbete och att det
skulle hjälpa till att bryta segregationen.
Det finns en bild av att en fri hyressättning endast skulle innebära hyreshöjningar i de stora städernas innerstadsområdet. En undersökning, beställd av Hyresgästföreningen, visar att detta inte
stämmer. Det stämmer dock att de högsta höjningarna drabbar innerstadsdelar i Göteborg och
Stockholm där hyrorna skulle höjas i genomsnitt med 50 procent – och uppåt 80 procent på sina
håll i Stockholms innerstad. Men även i de övriga tre städer som undersökts skulle hyrorna gå upp.
I Halmstads kommun pratar vi om en genomsnittlig höjning på 31 procent för en genomsnittslägenhet på två rum och kök, 24 procent i Helsingborg, och 11 procent i Kristianstad.
Redan i dag är det dyrt till mycket dyrt att bo i nyproduktion. Vi vet att ungdomar i högre utsträckning har osäkra anställningar och därmed osäker inkomst. På vilket sätt de fyra partierna, som skrivit under överenskommelsen, tänker sig att höga till mycket höga hyror skall underlätta för ungdomar att flytta hemifrån är höljt i dunkel. Detta gäller förstås inte bara ungdomar utan alla invånare som inte är höginkomsttagare. Det är också otydligt hur folks flyttande till storstadsregionerna där det finns jobb skulle öka samt hur segregationen skulle brytas genom höga hyror.
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Om en mycket stor del av hyresgästernas disponibla inkomster läggs på hyran kommer hushållens
köpkraft att minska. Bostadsbidragstagandet kommer att öka.
Det behövs en massiv folkstorm och ett kraftfull agerande från våra egna led men också samarbete med andra organisationer som arbetar aktivt mot marknadshyror, till exempel Hyresgästföreningen, för att stoppa denna nyliberala, verklighetsfrånvända politik som, om den införs, inte
bara kommer att drabba Handels medlemmar negativt, utan även Sveriges ekonomi.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels med kraft verkar för att stoppa fri hyressättning i nyproduktion
Bifall
att Handels samarbetar med organisationer, som arbetar aktivt för hyresgästers rättigheter, för att
stoppa marknadshyror i allmänhet och fri hyressättning i nyproduktion i synnerhet
Bifall

Utlåtande över motion PPJ.3.014
Ett eget hem är en mänsklig rättighet och grunden till trygghet och frihet. Därför måste trösklarna
in på bostadsmarknaden sänkas. Idag tvingas alldeles för många unga bo kvar hemma, personer
med osäkra anställningar har svårt att uppfylla kraven för att få ett hyreskontrakt eller bostadslån
och till och med en helt vanlig arbetarfamilj kan ha svårt att köpa en bostad eller ha råd med hyran
på en nyproducerad lägenhet. Att införa marknadsbaserad hyressättning riskerar att göra situationen ännu värre. För att handelsanställda ska kunna hitta en bra bostad till en rimlig kostnad är
de därför angeläget att Handels, tillsammans med andra organisationer, verkar för att stoppa införande av marknadshyror i allmänhet och fri hyressättning i nyproduktion i synnerhet. Förbundsstyrelsen föreslår därför också att motionen ska bifallas.
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5. Jämlikhet kräver ekologisk hållbarhet
Motion PPJ.5.015
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Förhindra klimatkatastrofen
”Det finns inga jobb på en död planet.” Så lät det inför och på 1 maj 2019. I internetannonser och
på plakat. Det är lätt att säga men desto svårare att leva efter.
Forskarna har varnat för den kommande klimatkatastrofen sedan 1960-talet men ett mycket litet
fåtal har lyssnat. Sommaren 2020 räknar forskarna med att det bara är sju och ett halvt år kvar att
förändra vår livsstil så totalt att vi kan nå Parisavtalets mål på max 2 grader, helst under 1,5 graders
uppvärmning.
Medvetenheten om detta och vad det innebär om vi inte når detta mål är begränsad, trots en förhållandevis viss kunskapshöjning tack vare Greta Thunbergs klimatstrejk. Det är som att vi hör vad
hon säger men ändå inte kan eller vill ta in vad det faktiskt är som behövs göras. Vi behöver lägga
om vår livsstil helt och hållet. Och det finns inga genvägar.
I det mycket gedigna miljö-och klimatpolitiska programmet presenterar författarna mycket långtgående åtgärder, där en hållbar konsumtion är en av dem, som skulle vara helt möjliga att genomföra.
Dock behöver vi gå ännu längre. Vi måste helt montera ner konsumtionssamhället. Det är det som
är det enda hållbara för att förhindra den hägrande katastrofen.
Att ett LO-fackförbund som Handels skulle gå före och visa vägen mot ett helt nytt (eller egentligen
nygammalt) och konsumtionsfritt samhälle och sätt att leva är i sig en motsägelse, då det som gör
att vi existerar bygger på industrier som är stora klimathot som t ex bomulls- och köttindustrin, där
vi är en del av kedjan. Men icke desto mindre MÅSTE vi ta in informationen,
förstå den och agera därefter. Om vi verkligen menade det vi sa när vi gick ut och sa ”Det finns inga
jobb på en död planet” måste vi också förstå vidden av vad som behövs göras. Handels kan givetvis
inte själv förändra världen för att den skall överleva. Det behöver vi göra gemensamt med hela resten av vårt samhälle men också tillsammans med resten av världen. Vi måste förstå att bomullsodlingen måste upphöra, köttindustrin läggas ned. Då många länder som är bland de största miljöbovarna leds av klimatförnekare är uppgiften gigantisk och till synes helt omöjlig. Om du känner dig
tveksam till det du just läser, eller kanske till och med fnyser, är du en av dem som måste få djupare
kunskap i ämnet.
Det handlar inte bara om att minska handelns klimatpåverkan utan att den helt måste upphöra.
Hur gör den det utan att de allra, allra flesta blir av med sina jobb? Det går inte. Därför måste vi
tänka längre och bredare men framför allt modigare än vi någonsin gjort förut och dit där jobb inte
är något som krävs för överlevnad.
Det gör förstås att vårt eget förbund, och de andra förbund och de industrier kopplade till den produktion som möjliggör jobben i våra lager och våra butiker att finnas till, kan komma att upphöra.
Den diskussionen måste vi lyfta, både inom vårt eget förbund, inom LO, med våra motparter samt
inom politiken och internationellt. Och vi måste göra det per omgående. Det är bättre att vara med
och bygga upp ett annat samhälle än att vara med och styra den ned i fördärvet och mot den döda
planet där jobb ändå inte finns. Det är bara sju år kvar.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels är drivande i frågan om upphörandet av konsumtionssamhället
Avslag
att Handels driver på för att få politiken att arbeta för konsumtionssamhällets upphörande
Avslag
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Utlåtande över motion PPJ.5.015
Klimatkrisen är verkligen en av de största utmaningarna som vårt samhälle ställts inför. Vi måste
klara av att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader för att skydda oss själva och våra
barn från ekologisk, social och ekonomisk katastrof. Det innebär att vi snabbare än någonsin och
med kraft nu måste ställa om både hur vi producerar och konsumerar. Men förbunds-styrelsen tror
inte att totalt stopp för konsumtion är rätt väg att gå och föreslår därför att motionen ska avslås.
Även i framtiden kommer det finnas behov av förmedling, förädling och försäljning av produkter det vill säga handel. Handeln ska dock ske med hållbara, förnybara produkter och med cirkulära
modeller för handel genom second hand, uthyrning, reparationer och remake. Handels ska vara en
starkt pådrivande kraft för att handeln i Sverige och svenskarnas konsumtion ska förändras, och
för att hela samhället ska genomföra en hållbar och rättvis klimatomställning som förbättrar livet
för Sveriges arbetare och skapar en framtid värd att se fram emot.
Motion PPJ.5.016
Avdelning 2 Trollhättan
Carina Pettersson
Jämlikhet kräver hållbarhet
Hållbarhet handlar inte uteslutande om att hushålla med naturens resurser och vår miljö. Hållbarhet handlar också om att hushålla med mänskliga resurser.
Vår verksamhet skall genomsyras av hållbarhet ur ett miljöperspektiv. Vi behöver dessutom agera
hållbart ur ett personellt perspektiv vilket handlar om drägliga villkor för både medlemmar, förtroendevalda och anställda.
Det handlar om att agera och bedriva verksamhet med hänsyn till individers förutsättningar och
behov och att det jämkas med faktorer som miljö och verksamhetens målsättning.
I praktiken kan det handla om att vara mer lyhörd i organisationen för att anpassa målsättningar
till lokala och rent av individuella förutsättningar. Det kan också handla om att anamma digitala
alternativ vid möten och konferenser för att minska långa resor och långa restider. Det kan handla
om att förlägga konferenser ur ett hållbarhetsperspektiv för deltagare så att närhet för många prioriteras, och det kan handla om att göra lokala och individuella avvikelser från kollektiva klimatsmarta och ekonomiskt bra beslut för att hushålla med personella resurser och för att se till hållbarhet ur ett individperspektiv.
Därför yrkar vi på textändring i principprogrammet.
Jag föreslår kongressen besluta
att sista rubriken på sidan 5 i principprogrammet ändras till ”Jämlikhet kräver hållbarhet”
Avslag
att sista stycket på samma sida kompletteras med brödtexten i denna motion
Avslag

Utlåtande över motion PPJ.5.016
Det är helt sant att jämlikhet kräver hållbarhet både för miljö och för människor. Vi måste hushålla
med medlemmars, förtroendevaldas och anställdas tid och energi för att orka ta kampen för handelsanställdas villkor. Förbundsstyrelsen håller alltså med motionären i sak, men eftersom just det
här stycket i principprogrammet är avsett att handla om ekologisk hållbarhet föreslås ändå avslag
på motionen. Det motionären framför täcks in i andra delar av kongressprogrammen.
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8. Medlemmarna har makten
Motion PPJ.8.017
Avdelning 16 Linköping
Sara Stolt
Vem är facket
Jag upplever att många av våra medlemmar samt tänkbara medlemmar inte vet att man kan påverka och hur man gör för att påverka.
Dessa kommer inte att söka sig till Handels av nyfikenhet utan behöver nås där de befinner sig.
En stor del av de som jobbar i handelsbranschen är under 30 år. Det är viktigt att belysa att man
kan påverka vad Handels ska arbeta med även om man är ung och ny i arbetslivet.
Jag föreslår kongressen besluta
att meningen som inleds med ”därför ska våra förtroendevalda spegla...” avslutas med tillägget
”i verkligheten och på sociala medier”
Avslag

Utlåtande över motion PPJ.8.017
En stor del av de handelsanställda, och särskilt de yngre, har idag digitala vanor och spenderar
mycket tid på sociala medier. Därför är det självklart viktigt att Handels och Handels förtroendevalda finns där och bedriver både opinionsbildning och rekryteringsarbete. I principprogrammet
står det att förtroendevalda ska spegla medlemskåren och vara förebilder såväl externt som internt,
och då ingår självklart sociala medier i det. Därför menar förbundsstyrelsen inte att det inte behöver skrivas ut, och invänder också mot att sociala medier inte skulle vara en del av verkligheten.
Den kommunikation och interaktion som sker via sociala medier och digitala plattformar är på
många sätt lika mycket verklighet som den kommunikation och interaktion som sker fysiskt. Med
anledning av det föreslår förbundsstyrelsen att motionen ska avslås.
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