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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Stadgar ...................................................................................... 5
I detta häfte finner du de motioner som skickats in till kongressen inom området Stadgar. 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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Stadgar
Motion Sta.257
Avdelning 12 Borås
Michael Lorin Söderkvist
§ 12 moment 5
Förhandlingsdelegationerna nomineras på avdelningarnas avtalskonferenser, valbara är de medlemmar som är yrkesaktiva inom avtalsområdet och innehar lokala fackliga uppdrag i sin klubb eller är
fackombud på sin arbetsplats.
Det finns ingenting i stadgarna som reglerar vad som händer om en person blir vald till förhandlingsdelegationen och sedan byter avtalsområde eller helt enkelt inte längre arbetar inom Handels
område.
Jag föreslår kongressen besluta
att ett tillägg görs till stadgarna § 12 moment 5 efter sista stycket:
”Om man under mandatperioden inte längre är verksam inom avtalsområdet anses man vara skild
från sitt uppdrag.”
Besvarad
Motion Sta.258
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Invalda i förhandlingsdelegationerna
Förhandlingsdelegationerna nomineras på avdelningarnas avtalskonferenser. Valbara är de medlemmar som är yrkesaktiva inom avtalsområdet och innehar lokala fackliga uppdrag i sin klubb,
eller är fackombud på sin arbetsplats.
Det finns ingenting i stadgarna som reglerar vad som händer om en person blir vald till förhandlingsdelegationen och sedan byter avtalsområde eller helt enkelt inte längre arbetar inom Handels
område.
Jag föreslår kongressen besluta
att besluta om ett tillägg till stadgarna, § 12, moment 5, efter sista stycket:
”Om man under mandatperioden inte längre är verksam inom avtalsområdet anses man vara skild
från sitt uppdrag.”
Besvarad

Utlåtande över motion Sta.257 och Sta.258

I stadgekommitténs förslag till stadgar för den kommande kongressperioden föreslås följande skrivning gällande vad som krävs för att inneha ett uppdrag i förhandlingsdelegationen och vad som
händer om man under mandattiden inte längre innehar något lokalt fackligt uppdrag på sin arbetsplats:
”Den som under mandattiden lämnar avtalsområdet eller inte längre innehar lokalt fackligt uppdrag på sin arbetsplats är skyldig att omedelbart frånträda uppdraget.”
Med anledning av det förslaget till stadgeändring anser vi motionerna besvarad.
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Motion Sta.259
Avdelning 2 Trollhättan
Jessica Sahlström, Håkan Thagesson
Avdelningarnas representation i förbundsstyrelsen
Idag består förbundsstyrelsen av 13 ledamöter varav VU är 3 personer, 1 personalrepresentant och
9 ledamöter. Därutöver väljs 9 personliga ersättare som endast medverkar då någon av de ordinarie
ledamöterna är förhindrad.
Detta gör att alla avdelningar inte har representation i styrelsen och därmed inte har samma påverkansmöjlighet och tillgång till information om vad som är på gång. Tanken kring att man inom
regionerna gemensamt ska ha en representation är bra men det fungerar tyvärr inte i praktiken.
Den avdelning som har möjlighet att vara ordinarie ledamot har den informationen och påverkansmöjligheten men därefter rinner vidare kontakt ofta ut i sanden.
Ersättarna har idag mycket liten möjlighet att medverka om ordinarie ledamot blir sjuk eller på något annat sätt inte kan medverka med kort varsel. Ersättaren har också en mycket liten möjlighet
att ta sig an sitt uppdrag på ett fullgott sätt när man inte sitter med på möten och hör diskussionerna utan bara får ta del av dem i protokollsform.
Vi är i dagsläget 19 avdelningar och om man utser en ordinarie ledamot från varje avdelning så
skulle samtliga ha samma möjlighet till påverkan och information. Varje avdelning utser sin förbundsstyrelseledamot och dess ersättare. Då är möjligheten för överlämning med mera mycket
större och enklare.
Jag föreslår kongressen besluta
att utöka förbundsstyrelsen så att samtliga avdelningar får representation som ordinarie eller ersättare i förbundsstyrelsen
Avslag
att samtliga ersättare bjuds in till samtliga förbundsstyrelsemöten och därmed har yttrande- och
förslagsrätt men inte rösträtt
Avslag

Utlåtande över motion Sta.259

Förbundsstyrelsens uppgift är att leda förbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar
och kongressbeslut och att alltid ha hela förbundets bästa för ögonen när man tar beslut. Som
förbundsstyrelseledamot företräder man inte sin avdelning, utan hela förbundet.
Motionärens förslag skulle innebära att FS blir ett miniförbundsråd där samtliga avdelningar
ska vara representerade och styrelsen skulle därmed bli väldigt stor, vilket skulle försvåra styrelsearbetet.
Sedan ett bra tag tillbaka genomförs möten, nu för tiden via Teams, med samtliga avdelningars
försteombudsmän och ordföranden dagen efter förbundsstyrelsens möten för att alla avdelningar
snabbt ska få ta del av de beslut som tagits. Alla försteombudsmän har också tillgång till förbundsstyrelsens dagordningar och protokoll via Teams.
Med anledning av ovanstående förslår vi att motionen avslås.
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Motion Sta.260
Avdelning 17 Karlstad
Avdelningsstyrelsen avd 17
Suppleanters inträde i FS
I de flesta organisationer träder suppleanten in under den tid som ordinarie ledamot är frånvarande. Om ordinarie ledamot lämnar sitt uppdrag träder suppleanten in under resterande del av
mandatperioden. Vi anser att den ordningen även skall gälla förbundsstyrelsen i Handels.
Jag föreslår kongressen besluta
att när ordinarie ledamot lämnar förbundsstyrelsen träder suppleanten in som ordinarie ledamot
kongressperioden ut
Avslag
att om suppleanten i förbundsstyrelsen träder in som ordinarie ledamot kongressperioden ut, väljs
en ny suppleant vid nästkommande förbundsråd för resterande del av kongressperioden
Avslag
Motion Sta.261
Avdelning 11 Örebro
Madelene Vikström
Personliga suppleanten ska väljas som ordinarie ledamot till förbundsstyrelsen
I Handels stadgar står följande:
”§ 16 Förbundsstyrelsen
Moment 2
Förbundsstyrelsen består av tretton ledamöter. Förbundsordföranden, 1:e vice ordföranden och 2:e
vice ordföranden, ska väljas särskilt av kongressen för kongressperiod och vara anställda i förbundet med placering på förbundskontoret. De förbundsanställda väljer en personalrepresentant och
ersättare för denne. Personalrepresentanten ska inte delta i behandlingen av frågor som rör kollektivavtal, stridsåtgärder eller andra frågor där de anställdas fackliga organisation har ett väsentligt
intresse som kan strida mot organisationens. Övriga ledamöter väljs för kongressperiod av ordinarie kongress. På ordinarie kongress väljs för var och en av de nio icke anställda en personlig suppleant. Om ordinarie ledamot avgår under kongressperioden träder suppleanten in till dess kommande
förbundsråd väljer ny ordinarie ledamot.”
Idag är det inte självklart att det blir den personliga suppleanten som går in som ordinarie ledamot
i förbundsstyrelsen efter valet på förbundsrådet. Har du blivit vald som personlig suppleant så finns
det ett förtroende att väljas in som ordinarie ledamot när den personliga ledamoten avgår från förbundsstyrelsen.
Jag föreslår kongressen besluta
att den personliga suppleanten träder in som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen och väljs på
kommande förbundsråd till ordinarie ledamot
Avslag
att ny personlig suppleant väljs på kommande förbundsråd
Avslag
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Utlåtande över motion Sta.260 och Sta.261
På senaste kongressen ändrade vi så att vi inte längre väljer en ordinarie ledamot och tre personliga
ersättare per ledamot i förbundsstyrelsen, som sedan trädde in i den ordning de blivit valda och satt
resterade mandatperiod ut. Istället väljer vi nu en ordinarie ledamot och en personlig ersättare, som
träder in tills vi har ett förbundsråd som kan besluta om en ny ordinarie ledamot.
Anledningen till denna förändring var att vi hade problem med att när någon avgick ur förbundsstyrelsen och den första personliga ersättaren trädde in i hens ställe så ledde det till att sammansättningen av förbundsstyrelsen inte längre återspeglade medlemskåren. Under en lång tid senaste mandatperioden hade vi en överrepresentation av män, trots att vi är ett kvinnodominerat förbund.
Detta då en del av de kvinnor som valts på kongressen lämnade sitt uppdrag och då ersattes av
män.
På senaste kongressen infördes också en valberedning som arbetar under hela kongressperioden.
Genom den nya principen om att en FS-ledamot som avgår ersätts av sin personliga ersättare fram
till och med nästa förbundsråd ger det möjlighet för valberedningen att arbeta med att hitta bästa
möjliga förslag till ersättare för att komplettera styrelsen och behålla återspeglingen av medlemskåren. Därefter får förbundsrådet ta ställning och välja mellan de kandidater som föreslagits. De har
då också möjlighet att välja den personliga suppleant som fyllt posten sedan den ordinarie ledamoten lämnade styrelsen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.
Motion Sta.262
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Ledamöter i Förbundsstyrelsen
I stadgarna § 16, moment 3, står det skrivet att pensionärs- och elevmedlemmar inte kan vara
ledamöter i Förbundsstyrelsen. Här vill vi göra ett tillägg.
Jag föreslår kongressen besluta
att ändra i texten i Handels stadgar § 16, moment 3 till:
”Pensionärs- och elevmedlemmar kan inte vara ledamöter av förbundsstyrelsen, ej heller medlem
som har sin huvudsysselsättning utanför Handels verksamhetsområde.”
Avslag

Utlåtande över motion Sta.262
Vi tycker att skrivningen ”huvudsysselsättning utanför Handels verksamhetsområde” är problematisk, detta då det är svårt att veta hur det ska tolkas. Bland annat vill vi ju att medlemmar tar på sig
uppdrag inom politiken, vilket kan innebära att de tillfälligt har något annat än sitt ordinarie arbete
som huvudsysselsättning under ett tag, men fortfarande är medlemmar och aktiva i Handels. Vi har
också många medlemmar som har flera jobb inom olika branscher då de inte fått någon heltidsanställning och som då tillfälligt kanske jobbar mer inom någon annan bransch och vi tycker att även
dessa ska ha möjlighet att ställa upp till uppdrag i Handels.
Då §16, moment 3, handlar om vilka som är valbara till förbundsstyrelsen på kongressen anser vi
också att valberedningen och kongressens ledamöter bäst kan göra bedömningen kring om någon
är tillräckligt aktiv inom Handels eller ej för att vara valbar till uppdraget och att det därför inte
behöver finnas med i stadgarna.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
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Motion Sta.263
Avdelning 12 Borås
Åsa Tobrant
Stadgetillägg
I stadgarna, § 16 moment 4, står det om utträde, uteslutning och kompletteringsval.
Det finns ingenting i den texten som tar upp vad som händer med mitt förtroendeuppdrag om jag
byter arbetsplats utanför Handels verksamhetsområde. För att undvika framtida diskussioner vill
vi ändra i texten.
Jag föreslår kongressen besluta
att i Handels stadgar under § 16 moment 4 lägga till följande text:
”Ledamot av förbundsstyrelsen eller suppleant som utträder, utesluts ur förbundet eller är verksam
utanför Handels verksamhetsområde, anses skild från uppdraget.”
Besvarad

Utlåtande över motion Sta.263
Vi håller med motionären om att det bör finnas en skrivning om vad som gäller om man som förbundsstyrelseledamot byter bransch till en utanför Handels avtalsområden. Vi tycker dock att
skrivningen ”verksam utanför Handels verksamhetsområde” är problematisk, detta då det är svårt
att veta hur det ska tolkas. Bland annat vill vi ju att medlemmar tar på sig uppdrag inom politiken,
vilket kan innebära att de tillfälligt är verksamma inom ett område utanför sitt ordinarie arbete under ett tag, men fortfarande är medlemmar och aktiva i Handels. Vi har också många medlemmar
som har flera jobb inom olika branscher då de inte fått någon heltidsanställning och som då tillfälligt kanske jobbar mer inom någon annan bransch och vi tycker att även dessa ska ha möjlighet att
inneha uppdrag i Handels.
Stadgekommittén har därför arbetat fram en alternativ skrivning i det förslag till stadgar som kommer att behandlas på kongressen, denna lyder:
”Ledamot av förbundsstyrelsen eller suppleant som utträder eller utesluts ur förbundet eller som
permanent byter arbetsplats till en utanför Handels avtalsområden anses skild från uppdraget.”
Med anledning av det egna förslaget till skrivning i stadgarna, som utgår från motionens anda, föreslår vi att motionen anses besvarad.
Motion Sta.264
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Motioner mellan kongresserna
Från och med kongressen 2016 kan medlem, klubb eller avdelning skriva och skicka in motioner
om det är något man vill ändra på eller förbättra inom Handels. Detta tillkom då en del ansåg att
det var för lång tid mellan kongresserna.
Motionerna ska idag tillskrivas förbundsstyrelsen. För att öka antalet motioner mellan kongresserna borde motionerna istället tillskrivas förbundsrådet, där det ur demokratisk synvinkel finns
ett större antal medlemmar som representerar alla avdelningar i Handels.
Jag föreslår kongressen besluta
att motionsrätten mellan kongresserna ska ske till förbundsrådet
Avslag
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Motion Sta.265
Avdelning 12 Borås
Sharbil Ishak
Motioner mellan kongresserna
Från och med kongressen 2016 kan medlem, klubb eller avdelningarna skriva och skicka in motioner om det är något man vill ändra eller förbättra inom Handels. Detta tillkom då en del ansåg
att det var för lång tid mellan kongresserna. Motionerna ska idag tillskrivas förbundsstyrelsen.
För att öka antalet motioner mellan kongresserna borde motionerna istället tillskrivas förbundsrådet, där det ur demokratisk synvinkel finns ett större antal medlemmar som representerar alla
avdelningar i Handels.
Jag föreslår kongressen besluta
att motionsrätten mellan kongresserna ska ske till förbundsrådet

Avslag

Utlåtande över motion Sta.264 och Sta.265
Motionärernas förslag om att avskaffa motionsrätten till förbundsstyrelsen och istället ha motionsrätt till förbundsrådet skulle innebära att den som kommer på en bra idé som man skulle vilja motionera om endast skulle kunna skicka in och få dessa motioner behandlade en gång per år. Vi tycker
att det fungerat bra med motionsrätt till förbundsstyrelsen och att det gjort det möjligt för fler att
skicka in motioner som också kunnat behandlas relativt snabbt.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.
Motion Sta.266
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Välj sekreterarposterna
I princip alla LO-förbund samt LO själva väljer avtalssekreterare samt förbundssekreterare (eller
motsvarande) på sina respektive kongresser, det vill säga alla utom Handels.
Nu är det dags att även Handels demokratiserar den processen och väljer dessa två viktiga poster
på kongressen. Fyllnadsval kan ske på förbundsråd eller extra förbundsråd.
Jag föreslår kongressen besluta
att avtalssekreterare väljs på kongress
att förbundssekreterare väljs på kongress

Besvarad
Besvarad

Utlåtande över motion Sta.266
Att välja förbundssekreterare och avtalssekreterare som poster i VU på kongressen är en fråga som
diskuterats till och från under ett tag och vi tycker att det är något som bör utredas ytterligare för
att i så fall ske på kongressen 2026.
För att ge ordentligt med tid för avdelningarna att förbereda sig och diskutera de namn man skulle
vilja nominera till de två posterna, om de ska väljas på kongressen 2026, är vårt förslag att det genomförs en ordentlig utredning som presenteras på Förbundsrådet senast 2023 för beslut i frågan.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen anses besvarad.
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Motion Sta.267
Avdelning 20 Stockholm
Avdelningsstyrelsen
Säkerställ den demokratiska processen
När vår förbundsordförande blev vald till LO-ordförande uppstod en situation där ett nytt verkställande utskott med kort varsel skulle väljas. Nomineringsprocessen blev endast två och en halv
vecka vilket måste anses vara orimligt kort tid för att få fram nya kandidater, både ur ett nomineringsperspektiv men även för valberedningsarbete.
För att i framtiden säkerställa den demokratiska processen om den liknande situation skulle uppstå
behöver det göras en stadgeändring.
Om det är mindre än ett år kvar till kongress bör inte ett fyllnadsval ske på förbundsrådet. Istället
föreslås att det adjungeras in en person i verkställande utskottet under den återstående tiden fram
till kongressen. Förslag på den som skall adjungeras in kan komma från verkställande utskottet
självt eller förbundsstyrelsen för att sedan fastställas av förbundsstyrelsen.
Jag föreslår kongressen besluta
att den demokratiska processen säkerställs i motionens anda

Utlåtande över motion Sta.267

Bifall

Vi håller med motionären om att det bästa sättet att ersätta en VU-ledamot om det är väldigt kort
tid, mindre än ett år kvar, till nästa ordinarie kongress är att förbundsstyrelsen får adjungera en
person till verkställande utskottet fram till och med att kongressen kan genomföra val till VU.
Vi förslår därför en ny text i stadgarna om att om vi passerat det sista förbundsrådet inför den
ordinarie kongressen så adjungerar förbundsstyrelsen en ny ledamot i VU.
Vi föreslår också att stadgarna ändras så att de fastslår att den successionsordning som kongressen
fastställt ska gälla och att det val som ska ske, den post som ska adjungeras, om någon ledamot avgår är en ny andre vice ordförande.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen bifalls.
Motion Sta.268
Avdelning 20 Stockholm
Fackklubb 484 (Hyresgästföreningen region Stockholm)
Inför fyraåriga kongressperioder
Handels har sedan mellankrigstiden haft femåriga kongressperioder och det är därmed en stark
tradition som inte gärna har ändrats på, trots återkommande kongressmotioner som velat göra
detta.
Utöver att det finns en poäng att ligga i fas med Landsorganisationens kongresser, men även med
allmänna val, finns även ytterligare aspekter. Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Att fatta viktiga
beslut utifrån omvärlden är mer relevant än någonsin tidigare. Med en kongressperiod på fyra år
skulle Handels medlemmar ha möjlighet att oftare kunna påverka organisationen och omvärlden.
Att hålla kongresser vart fjärde år innebär att vi som fackförbund kan bli aktuellare och därmed
spetsigare i att driva våra frågor. Till detta kan också läggas att det ur en rent demokratisk synvinkel är mer tilltalande med en fyraårig period för våra medlemmar och förtroendevalda.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels kongressperiod ska vara fyraårig
Avslag
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Utlåtande över motion Sta.268
Idag regleras det inte i stadgarna hur lång en kongressperiod ska vara. I stadgarnas §22, moment 2,
står det att ”ordinarie kongress sammanträder på tid och plats, som av förbundsstyrelsen bestäms
inom ramen för beslut vid föregående kongress”. Detta innebär med andra ord att det är kongressen som fastställer hur lång perioden ska vara fram till nästa kongress.
Vi tycker att det är bra att det är kongressen som äger frågan om hur långt det ska vara till nästa
kongress och vill därför inte skriva in hur många år en kongressperiod ska vara i stadgarna.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.269
Avdelning 36 Uppsala
Henric Engström
Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet
Vår organisation är till både form och innehåll till stor del genomsyrad av ideal utifrån en demokratisk styrelseidé- och tradition. Det tyder på att demokratiteoretiska grundantaganden och principer värdesätts av Handels medlemmar och att man inte bara vill kunna påverka villkoren på sin
arbetsplats utan även vill kunna styra sig själv inom den sammanslutning (som ett fackförbund utgör) man tillhör. Demokrati består av två delar, demos (folket) och krati (att styra) och handlar således om ett system där en grupp bestämt sig för att styra sig själva.
När det gäller frågan om rösträtt, omröstningar och vilka som utgör demos så kan frågan om deltagande och rösträtt problematiseras ur en mångfald av perspektiv i vår organisation. Till exempel
ges inte pensionärs- och elevmedlemmar möjlighet att väljas till olika uppdrag som i sin tur ger
möjlighet att avlägga en formell röst vid beslut i olika interna beslutsorgan. Medlemsgrupper som
pensionärer och elever kan därmed betraktas som att de inte utgör en del av Handels demos trots
att beslut tas i olika organ i förbundet som berör dessa grupper. Kritiker skulle kunna hävda att
det liknar den atenska demokratin där olika grupper också var uteslutna från den politiska demokratin.
Demokrati innebär mycket mer än bara rösträtt men beträffande tanken om lika rösträtt vid det
slutliga avgörandet förekommer ett fåtal exempel där det i stadgarna krävs en kvalificerad majoritet för att en fråga ska få behandlas. Demokratiteoretiskt innebär det att man i de fallen kan komma låta en minoritet styra eller att de röster som är för ett beslut väger tyngre än de som är mot.
Dock om Handels medlemmar via sina representanter på kongressen beslutat att makt i någon
fråga ska delegeras så innebär det inget problem om det tillvägagångssättet kan ändras genom ett
beslut med enkel majoritet (dvs makten har i det specifika fallet delegerats till en minoritet och kan
återbördas till majoriteten igen). Makt kan alltid delegeras men aldrig alieneras i en demokrati.
I ett fåtal stadgemoment kvarstår bestämmelser om att det vid ett lika röstetal så ska mötesordförandens mening utgöra utslagsröst. Det kan betraktas som en petitess men innebär ändock en form
av graderad rösträtt i och med mötesordföranden i de förekommande fallen som en följd kommer
att ha två röster. Detta återfinns bland annat i stadgarna §22 moment 13 och §24 moment 3. På
andra ställen i stadgarna bestäms det istället att lottning ska tillämpas vid en situation av lika antal
röster. Det finns vidare, i till exempel §25 moment 4, regleringar som gör gällande att beslut på
fackklubbars medlemsmöte ska tas med enkel majoritet. Enkel majoritet har definierats som
”…minst hälften av de närvarande medlemmarna är för beslutet”. Det är mycket ovanligt men
i en situation där 50 % av de avlagda rösterna är för ett beslut och 50 % är mot så kommer de
röster som är för att väga tyngre.
För principen om lika rösträtt vid det slutliga avgörandet så bör ett enhetligt tillämpande om lottning vid lika röstetal användas inom Handels.
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Jag föreslår kongressen besluta
att det i stadgarna genomgående tillämpas lottning mellan alternativen, vid lika röstetal i ett slutligt
avgörande, för att avgöra beslutet
Avslag

Utlåtande över motion Sta.269

På senaste kongressen beslutades att ”Stadgarna ska förtydligas så att besluts giltighet baseras på
enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Denna princip gäller alla demokratiska instanser i Handels.” Med anledning av det beslutet föreslår vi att ordförandens utslagsröst
läggs till när det gäller medlemsmöte på klubbnivå, så länge mötesordföranden är klubbmedlem, istället för tas bort och byts ut mot lottning på övriga nivåer i organisationen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.270
Avdelning 36 Uppsala
Tomas Andersson
Enskild motion
Demokratiskt fattade beslut?
I Handels nuvarande stadgar står väldigt klart och tydligt att läsa på angående besluts giltighet på
representantskapsmöten: ”För besluts giltighet krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som mötesordförande företräder”. Det är viktigt och mycket bra att det framgår klart och
tydligt vad som gäller. Dock är det inte lika klart och tydligt vad som gäller vid beslut i förbundsstyrelse, avdelningsstyrelse, fackklubbstyrelse eller på medlemsmöten i fackklubbar.
När det gäller besluts giltighet i fackklubbar och på medlemsmöten framgår inget alls av stadgarna.
I praktiken innebär förmodligen det att de ”oskrivna reglerna”, att enkel majoritet krävs och att vid
lika röstetal så gäller mötesordförandes mening, är det som är brukligt. Det borde naturligtvis
framgå av stadgarna att så är fallet.
När det gäller förbundsstyrelsens och avdelningsstyrelsens beslut finns en skrivning som dock inte
är glasklar hur den skall tolkas. I båda fallen anges i stadgarna för styrelsebesluts giltighet att: ”För
styrelsebesluts giltighet fordras att mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet”.
Jag tolkar det som att det krävs att minst hälften av det antal ledamöter som är valda måste vara
ense om beslutet. Vid kontakt med tidigare förbundssekreterare och förbundsordförande framkom
en annan tolkning. De tolkade det som att minst hälften av närvarande antal ledamöter måste vara
ense om beslutet.
Det känns som att det är viktigt att detta är glasklart vad som gäller även om det förmodligen inte
är särskilt ofta som beslut ställs på sin spets och votering krävs. Det kan dock vid de få tillfällen det
handlar om vara oerhört viktigt att inga tveksamheter föreligger! Om till exempel nio ordinarie ledamöter är valda i en avdelningsstyrelse betyder det att om endast fem närvarar (inkl suppleanter)
så är styrelsen beslutsmässig och kan fatta ett giltigt beslut där endast två röstar för om en av dem
är ordförande och två röstar nej och en lägger ner sin röst. Detta känns mycket tveksamt i en demokratisk organisation! Det innebär risk att beslut kan kuppas igenom vid dålig närvaro på ett möte.
Risken för detta borde elimineras genom en ändring av formuleringen i stadgarna.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ändrar stadgarna angående förbundsstyrelsens och avdelningsstyrelsens besluts giltighet i motionens anda
Besvarad
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att Handels ändrar stadgarna så att det framgår klart och tydligt vad som gäller för besluts giltighet
i fackklubbstyrelse och på medlemsmöten i fackklubbar
Besvarad

Utlåtande över motion Sta.270
Vi håller med motionären om att det är viktigt att tydliggöra vad som gäller för besluts giltighet på
förbunds- och avdelningsnivå.
I det stadgeförslag som stadgekommittén arbetat fram förtydligas detta genom att i tidigare §16
(§14 i stadgekommitténs förslag), moment 6, samt i tidigare §24 (§22 i stadgekommittens förslag),
moment 4, ändra från att mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter ska vara ense om beslutet
till att det ska vara hälften av styrelsens närvarande ledamöter som ska vara ense om beslutet. Dessutom läggs kravet att minst 2/3 av styrelsens ledamöter eller suppleanter ska vara närvarande för att
styrelsen ska vara beslutsmässig till. Detsamma gäller i tidigare §17 (§15 i stadgekommitténs förslag), moment 7, där det förtydligas att detsamma gäller ledamöterna i förbundsrådet.
Med anledning av detta förslår vi att motionen anses besvarad.
Motion Sta.271
Avdelning 36 Uppsala
Henric Engström
Effektivt deltagande i beslutsprocessen
Av Handels stadgar framgår att förbundets uppgift bland annat är att verka för”…en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati”. Handels strävan efter demokrati riktar sig även internt i vår organisation då både den allmänna uppfattningen bland medlemmar och det i stadgarna och finns en uppfattning om att demokrati är ett styre att föredra. Både
utåt och inåt framhålls att Handels är medlemsstyrt till skillnad från tjänstemannastyre eller någon
annan form av förmyndarskap. Demokrati som form eller process är sammankopplat med ett antal
grundantagande och principer som gör att jämlikhet kan uppnås i den politiska processen som ska
leda fram till kollektivt bindande beslut.
I Handels stadgar kan olika regleringar i vissa situationer stå mot varandra och leda till bekymmer
för den förtroendevalde i en avdelningsstyrelse. I somliga fall finns dock stadgebestämmelser som
kan komma i konflikt med varandra. Till exempel fastställs att avdelningens högsta beslutande
organ är avdelningens årsmöte samtidigt som avdelningen har att verkställa och genomföra beslut
som förbundsstyrelsen meddelar. Medlemmarna har i den avdelning man tillhör exempelvis makt
att däri utse sina förtroendevalda, besluta om ansvarsfrihet, arvoden och ersättningar på avdelningens årsmöte. Då stadgarna stipulerar att en avdelning ska och är skyldig att genomföra det som
Förbundsstyrelsen (FS) meddelat gör att det kan uppstå en prekär situation ifall ombuden på ett
avdelningsmöte beslutar om ett alternativ till en FS-beslutad policy.
Problemet berör inte om FS kan ta förbundsgemensamma policybeslut eller ej utan om konsekvensen av sådana beslut när det handlar om frågor som är föreskrivna att avdelningarnas medlemmar
ska bestämma om på sina respektive årsmöte. Oavsett om medlemmarnas representanter, ombuden, på årsmötet skulle vilja lägga fram ett annat förslag och ta ett annat beslut så tvingas styrelsen
i avdelningen genomföra policyn. En konsekvens i ett sådant fall blir att det endast kan finnas ett
förslag till beslut, det vill säga FS policy. Detta innebär en begränsning av och ett alternativ till en
demokratisk beslutsprocess i och med att det i realiteten endast kan finnas ett alternativ till beslut.
I de fall där kongressen delegerat till medlemmarna inom respektive avdelning att styra sig själva,
såsom att utse sina förtroendevalda och att besluta om arvoden och ersättningar för dessa, bör
dessa inte bara i processen fram till beslut ha lika och adekvata möjligheter att uttrycka vilket
avgörande de föredrar. De bör även ha rätt att välja det ena eller andra avgörandet och låta det
genomföras utan hinder. För att ytterligare utvidga och bana väg för en fortsatt och fördjupad

14 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021 – STADGAR

demokratisering i vårt förbund behövs införandet av en princip om lika hänsyn baserad på effektivt
deltagande för att säkerställa att medlemmar kan föra upp frågor på dagordningen, lägga fram förslag till beslut och att förespråka det ena eller andra utslaget.
Jag föreslår kongressen besluta
att det i stadgarna, i de moment där kongressen delegerat beslutsmakt till avdelningens årsmöte,
regleras att det alltid ska finnas möjlighet till val mellan minst två alternativ

Utlåtande över motion Sta.271

Avslag

Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ under kongressperioderna, utom i frågor
där förbundsrådet har beslutanderätten. Det är därför viktigt att vi håller fast vid principen att en
av avdelningarnas uppgifter är att verkställa de uppdrag och beslut som förbundsstyrelsen meddelar. Något som också innebär att följa de policies som förbundsstyrelsen tagit beslut om.
Vi förstår dock att det kan skapa oklarheter att stadgarna slår fast att man ska ha beslutspunkter
på sitt årsmöte där man inte kan ta något annat beslut än att fastställa det placeringsreglemente
som togs på senaste förbundsrådet eller att fastställa de arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer som förbundsstyrelsen slagit fast i gällande policy. Vi föreslår därför att stadgarna ändras på så
att det står klart att det som ska göras på avdelningens årsmöte är att anmäla det gällande placeringsreglementet samt fastställa arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer i enlighet med av
förbundsstyrelsen beslutad policy.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.272
Avdelning 20 Stockholm
Avdelningsstyrelsen
Tillbaka till representantskap
På förra kongressen bytte representantskapsmötena namn till avdelningsmöten. Detta med motiveringen att våra medlemmar och förtroendevalda inte riktigt förstod vad representantskap är och
att det i och med namnbytet skulle klarna och fler skulle komma på mötena.
Med facit i hand har namnbytet inte föranlett någon anstormning. På flera håll har antalet deltagare procentuellt sett till och med sjunkit. Om närvaron ökat på sina håll är det svårt att tro att det
är det nya namnet som ligger bakom. Snarare ett gott fackligt arbete från avdelningarna.
Vi är en arbetarrörelseorganisation med starka band till andra arbetarrörelseorganisationer. Vi har
en lång tradition att luta oss emot. Det finns en poäng att man inom arbetarrörelsen inte bara förnyar sig där det är nödvändigt utan att man också vågar stå kvar i det som kan verka förlegat men
som i stället är en koppling till historien och till rörelsen.
Vi verkar i en organisation som tror att det är möjligt för alla att bilda sig. Men av någon anledning
tror vi inte att vi kan få våra förtroendevalda att förstå vad ett ”representantskap” är.
Tittar vi närmare på ordet ”avdelningsmöte” är det något som många har på sina arbetsplatser. Vi
kan också konstatera att ordet ”avdelningsmötesombud” är klumpigt i jämförelse med det korta
och klatschiga ”repombud”, som ju är det ord de flesta använde - och för övrigt fortfarande använder.
Nu har vi provat att byta ord för att vi inte litar på intelligensen hos medlemmar och förtroendevalda och för att vi trodde att ett nytt ord skulle generera en rusning till mötena i fråga. Nu måste vi
också våga göra det som det hävdas inte kan göras, nämligen våga ta tillbaka namnbytet. Våga lita
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på att människor kan lära sig ord de kanske inte hört förut. Våga bli en tydlig del av arbetarrörelsen igen och låt människor känna igen vokabulären och känna sig hemma.
Jag föreslår kongressen besluta
att avdelningsmöte återgår till att kallas representantskap

Utlåtande över motion Sta.272

Avslag

Vi anser att namnet avdelningsmöte på ett bättre och mer tydligt sätt beskriver vad mötet är och
föreslår därför att motionen avslås.
Motion Sta.273
Avdelning 26 Gävle
Handels avdelning 26 lokala ung kommitté - Melissa Almén, Maja Ullberg, Johanna Rydström,
Cecilia Klar, Ellen Värnbrink Forsman, Johanna Löf, Diana Ghafour och Nathalie Svensson
Obligatoriskt avdelningsmöte
Demokrati är grundpelaren som hela arbetarrörelsen byggts upp på, rätten för den enskilde individen att vara med och påverka. Demokrati är Handels benmärg, Handels jobbar mycket med och
vill fortsätta att hålla uppe en demokratisk medlemsorganisation.
Men när man gör det valfritt för alla avdelningar om man vill ha höstmöte eller inte så anser jag att
det direkt stör balansen i vår demokrati. Det är på våra höstmöten vi kan strida om vad hela avdelningen ska fördela och prioritera medlemmarnas pengar på kommande år i verksamhet för våra
medlemmar och vår organisation. Att inskränka på varje medlems rätt att på ett enkelt sätt yttra
och påverka representantskapsbeslut inför kommande verksamhetsår är ett destruktivt förfarande
för medlemmarnas demokratiska rättigheter i sitt medlemskap.
Jag föreslår kongressen besluta
att det inte länge blir valfritt för avdelningarna att ha ett avdelningsmöte
Avslag
att samtliga avdelningar skall genomföra avdelningsmöte för fastställande av kommande års
verksamhetsplan och budget
Avslag

Utlåtande över motion Sta.273

Vi tycker att det är bra att avdelningarna själva, utifrån förutsättningar och behov, kan besluta om
hur många avdelningsmöten man behöver ha från år till år, men att kravet är att man håller ett avdelningsårsmöte. Det innebär att en avdelning är fri att hålla så många avdelningsmöten man vill,
kan, orkar och känner att man behöver.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.274
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Fackombudens demokratiska inflytande
Fackombud väljs idag på sina arbetsplatser för att företräda sina medlemmar på arbetsplatsen. För
att ge fackombuden möjlighet att även påverka Handels, ska alla fackombud vara avdelningsombud och ha rösträtt på avdelningarnas avdelningsmöten.
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Jag föreslår kongressen besluta
att det i uppdraget som fackombud även ingår att vara avdelningsombud på avdelningarnas avdelningsmöten
Avslag
Motion Sta.275
Avdelning 4 Kristianstad
Avdelningsstyrelsen avdelning 4 Kristianstad
Ökad demokrati
Fackombud ska vara avdelningsombud.
Handels värnar om demokratin inom förbundet. Vi ser att det finns arbetsplatser med fackombud
som företräder en hel del av våra medlemmar i fackliga frågor på arbetsplatsen men som inte har
möjligheten att påverka i våra demokratiska organ.
Fackombuden har naturligtvis möjlighet att engagera sig i allmänna klubbar men oftast är det steget långt och inte alltid naturligt då det är den egna arbetsplatsen som anses trygg.
Vi ser med fördel för demokratin inom Handels att ett fackombud per arbetsplats är avdelningsombud vid avdelningens årsmöte.
Jag föreslår kongressen besluta
att fackombud genom sitt uppdrag är avdelningsombud
Avslag
att om det finns mer än ett fackombud på en arbetsplats så väljs ett som ordinarie avdelningsombud
och ett som suppleant
Avslag
Motion Sta.276
Avdelning 1 Malmö
Avdelningsstyrelsen
Fackombud ska vara avdelningsombud
Handels värnar om demokratin inom förbundet. Vi ser att det finns arbetsplatser med fackombud
som företräder en hel del av våra medlemmar i fackliga frågor på arbetsplatsen men som inte har
möjligheten att påverka i våra demokratiska organ.
Fackombuden har naturligtvis möjlighet att engagera sig i de allmänna klubbarna men oftast är det
steget långt och inte alltid naturligt då det är den egna arbetsplatsen som anses trygg.
Vi ser med fördel för demokratin inom Handels att ett fackombud per arbetsplats är avdelningsombud vid avdelningens årsmöte.
Jag föreslår kongressen besluta
att fackombud genom sitt uppdrag är avdelningsombud

Avslag

att om det finns mer än ett fackombud på en arbetsplats väljs ett som ordinarie avdelningsombud
och ett som suppleant
Avslag
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Motion Sta.277
Avdelning 12 Borås
Nicklas Bergström
Fackombudens demokratiska inflytande
Fackombud väljs idag på sina arbetsplatser för att företräda sina medlemmar på arbetsplatsen. För
att ge fackombuden möjlighet att även påverka Handels borde alla fackombud vara ombud och ha
rösträtt på avdelningens årsmöte.
Jag föreslår kongressen besluta
att det i uppdraget som fackombud även ingår att vara ombud på avdelningens årsmöte
Avslag
att texten i stadgarna, § 24 moment 3, om fria mandat därmed utgår

Avslag

Motion Sta.278
Avdelning 20 Stockholm
Avdelningsstyrelsen
Fackombud ska vara avdelningsombud
Handels värnar om demokratin inom förbundet. Vi ser att det finns arbetsplatser med fackombud
som företräder en hel del av våra medlemmar i fackliga frågor på arbetsplatsen men som inte har
möjligheten att påverka i våra demokratiska organ.
Fackombuden har naturligtvis möjlighet att engagera sig i de allmänna klubbarna men oftast är det
steget långt och inte alltid naturligt då det är den egna arbetsplatsen som anses trygg.
Vi ser, med fördel för demokratin inom Handels, att ett fackombud per arbetsplats är avdelningsombud vid avdelningens årsmöte.
Jag föreslår kongressen besluta
att fackombud genom sitt uppdrag är avdelningsombud

Avslag

att om det finns mer än ett fackombud på en arbetsplats väljs ett som ordinarie avdelningsombud
och ett som suppleant
Avslag

Utlåtande över motion Sta.274 och Sta.275
och Sta.276 och Sta.277 och Sta.278
Vi tycker att det är viktigt att hålla på den representativa demokratin och att arbeta med de allmänna klubbarna. Det finns idag heller ingen avdelning som fyller de fria mandat man redan har
möjlighet att utse till avdelningsmötena så vi ser därför inget behov av att ytterligare utöka antalet
personer på fria mandat. Det är såklart fortfarande möjligt att bjuda in alla sina fackombud till mötena och där ge dem yttrande- och förslagsrätt.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.

18 – KONGRESSMOTIONER 2021

HANDELS KONGRESS 2021 – STADGAR

Motion Sta.279
Avdelning 12 Borås
Åsa Tobrant
Ändring av stadgar § 24 moment 3
I stadgarna för avdelningen, § 24 moment 3 ,finns en skrivning om fria mandat. De ska föreslås av
avdelningsstyrelsen och sedan väljas på årsmötet i samband med röstlängdens fastställande.
Denna skrivning tillkom på senaste kongressen för att förbättra demokratin för våra fackombud.
Om vi vill att fackombuden skall engagera sig och delta i den demokratiska processen behöver vi
också ge dom tid att förbereda sig till mötet. Avdelningsstyrelsen föreslår vilka som kan bli valda
till fria mandat på årsmötet men om nu mötet inte vill välja några eller någon specifik person till
fritt mandat, vad ger vi då för signaler angående demokratin i Handels.
Jag föreslår kongressen besluta
att ändra texten i stadgarna, § 24 moment 3, till:
”Till ombud på avdelningens årsmöte utses också fackombud i allmänna klubbar som saknar egen
styrelse på fria mandat. Antal fria mandat i avdelningen är 1 per 250 påbörjade medlemmar. Ombud på fria mandat utses av avdelningsstyrelsen senast en månad innan avdelningens årsmöte. De
fria mandaten redovisas i röstlängden i årsmötesprotokollet.”
Avslag
Motion Sta.280
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Fria mandat
I stadgarna för avdelningar, § 24 moment 3, finns en skrivning om fria mandat. De ska föreslås av
avdelningsstyrelsen och sedan väljas på årsmötet i samband med röstlängdens fastställande.
Denna skrivning tillkom på senaste kongressen för att förbättra demokratin för våra fackombud.
Om vi vill att fackombuden skall engagera sig och delta i den demokratiska processen behöver vi
också ge dem tid att förbereda sig till mötet. Avdelningsstyrelsen föreslår vilka som kan bli valda
till fria mandat på årsmötet, men om mötet inte vill välja några eller någon specifik person till fritt
mandat, vad ger vi då för signaler angående demokratin i Handels?
Jag föreslår kongressen besluta
att ändra texten i stadgarna, § 24, moment 3, till:
”Till ombud på avdelningens årsmöte utses också fackombud i allmänna klubbar som saknar egen
styrelse på fria mandat. Antal fria mandat i avdelningen är 1 per 250 påbörjade medlemmar. Ombud på fria mandat utses av avdelningsstyrelsen senast 1 månad innan avdelningens årsmöte. De
fria mandaten redovisas i röstlängden i årsmötesprotokollet.”
Avslag

Utlåtande över motion Sta.279 och Sta.280

Vi tycker att den princip som finns idag med att styrelsen föreslår och att årsmötet fastställer de fria
mandaten är det mest demokratiska sättet att utse ledamöter på fria mandat. Då det är en viktig
fråga som kan påverka röstlängden på årsmötet ordentligt är det viktigt att det är årsmötets ledamöter som äger beslutanderätten i frågan. Vi ser inte att det skulle skapa problem med att rekrytera
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till de fria mandaten då det precis som i frågan om de medlemmar som deltar ska få yttrande- och
förslagsrätt är en fråga där årsmötet med allra största sannolikhet beslutar i enlighet med styrelsens
förslag.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.
Motion Sta.281
Avdelning 2 Trollhättan
Pernilla Blomgren
Möjlighet att nominera Handelsombud och skyddsombud för fria mandat
Våra årsmöten inom Handels är våra högsta beslutande mötesforum för våra medlemmar.
För att öka deltagandet och representation från flera arbetsplatser behöver vi titta över att kunna
utse fria mandat till mer än fackombud. Vi vill att även aktiva Handelsombud och skyddsombud
ges möjlighet. Det är på årsmötet medlemmen får det största inflytandet att kunna påverka.
Med detta ges möjlighet att kunna påverka och få inflytande för flera arbetsplatser.
Detta ökar demokratin i förbundet och då ökar deltagandet på mötet.
Vi ser att detta kommer leda till ett vidare intresse och öka uppdragets värde.
Flera arbetsplatser får insyn i vår verksamhet och genom det så stärks vårt förtroende hos våra
medlemmar.
Jag föreslår kongressen besluta
att skyddsombud och Handelsombud, utöver fackombud, kan utses till fria mandat
Avslag

Utlåtande över motion Sta.281
Vi anser att den grupp som idag kan utses till de fria mandaten är tillräcklig och ser inget behov av
att utöka detta även till skydds- och Handelsombud. Redan idag finns också möjligheten att bjuda
in andra intresserade medlemmar och förtroendevalda till avdelningsmöten, där de då också kan få
yttrande- och förslagsrätt om mötet så beslutar.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.282
Avdelning 3 Halmstad
Sara Kärrbrand
Utöka de fria mandaten
Alla medlemmar skall kunna påverka organisationen på avdelningsnivå. Lättare blir det om du är
ansluten till en större arbetsplatsorganisation. Svårare blir det för de medlemmarna på mindre arbetsplatser. För att vi skall spegla avdelningen är det viktigt att många olika röster blir hörda.
Jag föreslår kongressen besluta
att utöka de fria mandaten (till fler i antalet)

Avslag

att informera tydligt till varje person som erhållit ett fritt mandat vad det innebär
Bifall
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Utlåtande över motion Sta.282
Vi anser att den långa diskussion som föregick beslutet på förra kongressen ledde till ett väl avvägt
förslag när vi landade i 250. Det är viktigt för den representativa demokratin med balans mellan
fria mandat och klubbarnas representation. Vi tycker dock precis som motionären att det är viktigt
att informera alla som blir valda till ett uppdrag vad det innebär.
Med anledning av ovanstående förslår vi att första attsatsen i motionen avslås och den andra bifalls.
Motion Sta.283
Avdelning 36 Uppsala
Avdelningsstyrelsen avdelning 36
Fria mandat på avdelningsmöte
Kongressen 2016 beslutade att införa en reglering om ombud på fria mandat till avdelningens
årsmöte i syfte att stärka den representativa demokratin. De fria mandaten kan fördelas till fackombud på arbetsplatser som till exempel tillhör en allmän klubb som saknar egen styrelse och
klubben inte har utsett något ombud.
Stadgarna talar om att ombuden på fria mandat väljs på avdelningens högsta beslutande organ,
avdelningens årsmöte. Men det nämns inte i samband med den stadgetext som tar upp det extra
avdelningsmötet. Efter att frågeställningen lyfts med förbundskontoret om hur stadgarna i förhållande till fria mandat och det extra avdelningsmötet ska uppfattas så har det framförts att det går
att tolka på minst två olika sätt.
Med anledning av ovanstående och för att undvika att göra de fria mandaten till en tolkningsfråga
så behövs ett förtydligande av bestämmelsen i stadgarna.
Jag föreslår kongressen besluta
att stadgarna förtydligas med att de fria mandaten även kan utses på ett extra avdelningsmöte

Utlåtande över motion Sta.283

Avslag

Vi tycker att det fria mandatet till avdelningsmötena ska vara ett uppdrag som man tilldelas av
årsmötet och som sedan gäller i ett år till nästa årsmöte utser fria mandat igen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.284
Avdelning 3 Halmstad
Matthias Oskarsson
Antalet ledamöter i avdelningsstyrelse och klubbstyrelse
I våra stadgar för kongressperioden 2017-2021, så står det inget om vem som bestämmer hur många
en styrelse inom Handelsanställdas organisation ska bestå av. Utan det är upp till respektive styrelse att fatta detta beslut. Detta innebär att det finns en risk att man glömmer bort att vi är en medlemsstyrd organisation och att det är medlemmarna som ska få vara med att ta beslut även i dessa
frågor. Även om styrelsen kan ha bra synpunkter på hur arbetet bedrivs bäst.
Jag föreslår kongressen besluta
att medlemmarna på respektive årsmöte ska godkänna eventuell förändring av antal styrelseledamöter
Bifall
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Utlåtande över motion Sta.284
Vi håller med motionären om att det är rimligt att man beslutar om detta på respektive årsmöte och
föreslår därför att punkten "fastställande av antal ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen"
läggs till i listan i stadgarna med vad avdelningens möte ska behandla. Dessutom läggs följande text
till först i tidigare §25 (§23 i stadgekommitténs förslag), moment 5 om val i arbetsplatsorganisation
”Årsmötet ska innan val av styrelse genomförs fastställa antalet ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen.”
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen bifalls.
Motion Sta.285
Avdelning 12 Borås
Jan Holmström
Tillägg till stadgarna § 24 moment 4
I stadgarna står det skrivet att pensionärsmedlemmar och elevmedlemmar inte kan inneha avdelningsuppdrag. Jag tycker att det även är viktigt att de som innehar avdelningsuppdrag är verksamma inom Handels verksamhetsområde eller söker arbete inom våra områden.
Jag föreslår kongressen besluta
att det görs en textändring i § 24 moment 4, femte stycket enligt följande:
”Pensionärs- och elevmedlemmar kan inte inneha avdelningsuppdrag, ej heller medlem som är
verksam utanför Handels verksamhetsområde. Medlem som gått i pension kan dock väljas som
revisor.”
Besvarad
Motion Sta.286
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Avdelningsuppdrag
I stadgarna står skrivet att pensionärsmedlemmar och elevmedlemmar inte kan inneha avdelningsuppdrag. Det är viktigt att de som innehar avdelningsuppdrag är verksamma inom Handels verksamhetsområde.
Jag föreslår kongressen besluta
att göra följande textändring i stadgarna, § 24, moment 4, 5 stycket:
”Pensionärs- och elevmedlemmar kan inte inneha avdelningsuppdrag, ej heller medlem som har sin
huvudsysselsättning utanför Handels verksamhetsområde. Medlem som gått i pension kan dock
väljas som revisor.”
Besvarad

Utlåtande över motion Sta.285 och Sta.286
Vi tycker att skrivningen ”huvudsysselsättning utanför Handels verksamhetsområde” är problematisk, detta då det är svårt att veta hur det ska tolkas. Bland annat vill vi ju att medlemmar tar på sig
uppdrag inom politiken, vilket kan innebära att de tillfälligt har något annat än sitt ordinarie arbete
som huvudsysselsättning under ett tag, men fortfarande är medlemmar och aktiva i Handels. Vi har
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också många medlemmar som har flera jobb inom olika branscher, då de inte fått någon heltidsanställning, och som då tillfälligt kanske jobbar mer inom någon annan bransch. Vi tycker att även
dessa medlemmar ska ha möjlighet att ha förtroendeuppdrag i Handels.
Då vi dock håller med motionärerna om att medlem som permanent arbetar inom ett avtalsområde
som inte organiseras av Handels föreslår vi följande ändring i stadgarna:
”Pensionärs- och elevmedlemmar kan inte inneha avdelningsuppdrag, ej heller medlem som permanent bytt arbetsplats till en utanför Handels avtalsområden.”
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna anses besvarade.
Motion Sta.287
Avdelning 6 Helsingborg
Malin Pamp
Avdelningsuppdrag
Anställda inom Handels har sina egna fackliga uppdrag samt klubbar. De anställda organiserar
sig i sina frågor och driver dessa tillsammans mot sin arbetsgivare. Vidare har anställd personal en
representant i avdelningsstyrelsen, vilket ger insyn i avdelningens arbete och verksamhet.
Förtroendevalda i en avdelning arbetar fackligt under andra förutsättningar än vad en anställd gör.
En anställd kan idag nomineras till ett förtroendeuppdrag i tex avdelningens valberedning, skulle så
ske påverkar det den demokratiska processen negativt. Det är viktigt att det finns tydlighet mellan
de fackliga uppdrag som kan innehas som anställd eller som förtroendevald i avdelningen då uppdragen inte har samma funktion och syfte.
Det får en skev inverkan på de två arbetssätten, vad som skall göras kontra hur det ska göras.
Jag föreslår kongressen besluta
att ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att ändra stadgarna så att avdelningsanställda tjänstemän
inte kan vara valbara till förtroendeuppdrag i sin avdelning utöver sina forum så som klubbar och i
frågor som rör anställda i Handels
Avslag
Motion Sta.288
Avdelning 4 Kristianstad
Avdelning 4 styrelsen
Avdelningsuppdrag
Anställda inom Handels har sina egna fackliga uppdrag samt klubbar. De anställda organiserar sig
i sina frågor och driver dessa tillsammans mot sin arbetsgivare. Vidare har anställd personal en representant i avdelningsstyrelsen vilket ger insyn i avdelningens arbete och verksamhet.
Förtroendevalda i en avdelning arbetar fackligt under andra förutsättningar än vad en anställd gör.
En anställd kan idag nomineras till ett förtroendeuppdrag i tex avdelningens valberedning, skulle så
ske påverkar det den demokratiska processen negativt. Det är viktigt att det finns tydlighet mellan
de fackliga uppdrag som kan innehas som anställd eller som förtroendevald i avdelningen då uppdragen inte har samma funktion och syfte. Det får en skev inverkan på de två arbetssätten, vad som
ska göras kontra hur det ska göras.
Jag föreslår kongressen besluta
att ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att ändra stadgarna så att avdelningsanställda tjänstemän
inte kan vara valbara till förtroendeuppdrag i sin avdelning utöver sina forum såsom klubbar och i
frågor som rör anställda i Handels
Avslag
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Utlåtande över motion Sta.287 och Sta.288
Vi anser att stadgarnas skrivning i §24, moment 4, som lyder: "medlem som är varaktigt anställd av
avdelningen eller förbundet, med undantag av förste ombudsmannen och personalrepresentanten,
kan inte tillhöra avdelningsstyrelsen" är tillräcklig.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.
Motion Sta.289
Avdelning 12 Borås
Åsa Tobrant
Stadgetillägg
Att vara styrelseledamot eller suppleant i avdelningsstyrelsen är ett viktigt och fint uppdrag, att då
inte ta detta på allvar utan utebli utan att meddela eller ha ett giltigt skäl är inte ansvarstagande.
I Handels stadgar under § 24 Avdelningarna moment 4 vill jag att följande tillägg görs.
”Om styrelseledamot eller tillkallad suppleant är frånvarande utan giltigt skäl vid mer än ett styrelsemöte ska ledamoten anses skild från uppdraget.”
Jag föreslår kongressen besluta
att i Handels stadgarna, under § 24 moment 4, lägga till följande text:
”Om styrelseledamot eller tillkallad suppleant är frånvarande utan giltigt skäl vid mer än ett styrelsemöte ska ledamoten anses skild från uppdraget.”
Avslag
Motion Sta.290
Avdelning 24 Göteborg
Avdelningsstyrelsen
Frånvaro utan giltiga skäl i avdelningsstyrelsen
Att vara styrelseledamot eller suppleant i avdelningsstyrelsen är ett viktigt och fint uppdrag, att då
inte ta detta på allvar utan utebli utan att meddela eller ha ett giltigt skäl är inte ansvarstagande.
I Handels stadgar under § 24 Avdelningarna moment 4 vill jag att följande tillägg görs:
”Om styrelseledamot eller tillkallad suppleant är frånvarande utan giltigt skäl vid mer än ett styrelsemöte ska ledamoten anses skild från uppdraget.”
Jag föreslår kongressen besluta
att i Handels stadgar under § 24, moment 4, lägga till följande text:
”Om styrelseledamot eller tillkallad suppleant är frånvarande utan giltigt skäl vid mer än ett styrelsemöte ska ledamoten anses skild från uppdraget.”
Avslag

Utlåtande över motion Sta.289 och Sta.290
Att sitta i avdelningsstyrelsen är ett viktigt förtroendeuppdrag och det är därför såklart viktigt att
alla som innehar dessa uppdrag tar dem på allvar. Vi ser det dock som väldigt hårt att man skulle
”skiljas från sitt uppdrag” om man utan giltigt skäl skulle vara frånvarande mer än en gång. Vi tror
att det bästa sättet att ta tag i frågan om det skulle vara någon som missar möten är att avdelningsordföranden samtalar med den berörda personen om vikten av uppdraget och det förtroende hen
fått från medlemmarna. Frågan är också alltid vad som är ”giltigt skäl” till frånvaro, varför vi inte
tycker att detta ska regleras i stadgarna.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.
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Motion Sta.291
Avdelning 2 Trollhättan
Jessica Sahlström, Håkan Thagesson
Fastställande av medelsplacering ska inte fastställas av avdelningens årsmöte
Varje år har avdelningarnas årsmöte att fastställa att avdelningarna ska följa gällande placeringsreglemente som beslutats av förbundsstyrelsen.
Avdelningarnas styrelser är sedan ansvariga för att detta placeringsreglemente följs och däri anges
förvaltningens inriktning och ramar för medelsplacering.
Då det tydligt står reglerat i stadgarna hur detta ska hanteras borde det inte behöva fastställas på
avdelningarnas årsmöten. Ombuden på avdelningarnas årsmöten kan inte besluta annat än att anta
placeringsreglementet då det redan är beslutat av förbundsstyrelsen och avdelningarna har det att
följa. Det blir en onödig fråga att ta upp på årsmötet då ombuden inte har något att besluta om.
Jag föreslår kongressen besluta
att avdelningarna ska följa av förbundsstyrelsen fastställt placeringsreglemente för förvaltningens
inriktning och ramar av medelsplacering
Besvarad
att stadgarna anpassas så att inte avdelningarnas årsmöte behöver fastställa placeringsreglemente

Utlåtande över motion Sta.291

Besvarad

Vi håller med motionären om att stadgarna måste ändras så att det tydligt framgår att det placeringsreglemente som är antaget av föregående års förbundsråd gäller för samtliga avdelningar och
att avdelningarnas årsmöte därmed inte behöver fastställa placeringsreglementet.
Stadgekommittén har därför föreslagit att stadgarnas tidigare, §24 (§22 i stadgekommitténs förslag), moment 6, ändras så att det istället för ”Placeringsreglemente fastställes årligen av avdelningens årsmöte" står "Placeringsreglemente anmäls årligen på avdelningens årsmöte”.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen anses besvarad.
Motion Sta.292
Avdelning 1 Malmö
Handels fackklubb på IKEA Malmö
Stadgeändring
Att endast fackklubbar får nominera till poster som tillsätts vid avdelningens årsmöte anser vi
är odemokratiskt.
Jag föreslår kongressen besluta
att såväl fackombud som fackklubbar får nominera till poster som tillsätts vid avdelningens
årsmöte
Besvarad
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Motion Sta.293
Avdelning 4 Kristianstad
Avdelning 4 styrelsen
Stadgeändring
Att endast fackklubbar får nominera till poster som tillsätts vid avdelningens årsmöte anser vi
är odemokratiskt.
Jag föreslår kongressen besluta
att såväl fackombud som fackklubbar får nominera till poster som tillsätts vid avdelningens
årsmöte
Besvarad

Utlåtande över motion Sta.292 och Sta.293
I Handels stadgar för val och valberedning på avdelningsnivå, §24, moment 13, står det klart och
tydligt ”Valberedningen har till uppgift att redovisa nomineringar från klubbar och medlemmar
samt framlägga förslag på ledamöter till styrelse och andra förtroendeuppdrag inom avdelningen.”
Det betyder med andra ord att alla medlemmar har möjlighet att nominera till de poster som tillsätts vid avdelningens årsmöte.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna anses besvarade.
Motion Sta.294
Avdelning 4 Kristianstad
Avdelning 4 Avdelningsstyrelsen
Stadgeändring - Fackklubb över avdelningsgränserna
Våra avdelningsgränser ligger där de ligger och fungerar överlag bra men ibland uppstår det
problem.
Ex 2 butiker i samma kedja som ligger på varsin sida av avdelningsgränsen kan inte, enligt stadgarna, bilda en firmaklubb tillsammans utan hänvisas till att bilda en riksförening eller regionsförening. Dessa är dessvärre inte alltid en bra lösning. Det kan t ex finnas fler butiker i kedjan
inom avdelningarna.
Vi anser att Handels måste bli mer flexibelt och bereda väg för detta, framförallt i stadgarna.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels stadgar ändras så att bildandet av firmaklubb möjliggörs över avdelningsgränserna
Avslag
att stadgarna klargör hur de berörda avdelningarna ska fördela de kostnader som kan uppstå
Avslag
att vid bildandet av firmaklubb över avdelningsgränserna ska representation i båda avdelningarnas
årsmöten vara möjligt för klubben
Avslag
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Motion Sta.295
Avdelning 1 Malmö
Avdelningsstyrelsen
Stadgeändring - Fackklubb över avdelningsgränserna
Våra avdelningsgränser ligger där de ligger och fungerar överlag bra men ibland uppstår det
problem.
Exempelvis två butiker i samma kedja som ligger på varsin sida av avdelningsgränsen kan inte,
enligt stadgarna, bilda en firmaklubb tillsammans utan hänvisas till att bilda en riksförening eller
regionförening. Dessa är dessvärre inte alltid en bra lösning. Det kan t ex finnas fler butiker i kedjan inom avdelningarna.
Vi anser att Handels måste bli mer flexibelt och bereda väg för detta, framförallt i stadgarna.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels stadgar ändras så att bildandet av firmaklubb möjliggörs över avdelningsgränserna
Avslag
att stadgarna klargör hur de berörda avdelningarna ska fördela de kostnader som kan uppstå
Avslag
att vid bildandet av firmaklubb över avdelningsgränserna ska representation i båda avdelningarnas
årsmöten vara möjlig för klubben
Avslag

Utlåtande över motion Sta.294 och Sta.295

Vi ser inget behov av att kunna skapa fackklubbar över avdelningsgränserna. Det är redan idag
möjligt att samarbeta över avdelningsgränserna vid behov och precis som motionärerna själva lyfter finns lösningarna med regions- och riksföreningar för arbetsplatser där det av olika anledningar
finns behov av en arbetsplatsorganisation som täcker arbetsplatser i flera avdelningar och där det
redan idag finns en fastslagen princip för hur det demokratiska inflytandet i avdelningarna för dess
medlemmar ska tas tillvara.
För oss är det viktigt att arbetsplatsorganisationen finns så nära medlemmarna som möjligt, därför
anser vi att fackklubbarna i så stor utsträckning som möjligt ska finnas på medlemmarna arbetsplatser och ser en risk i för stora klubbar som täcker flera arbetsplatser.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna avslås.
Motion Sta.296
Avdelning 20 Stockholm
Frida Antbrink
Den demokratiska processen i att bli förtroendevald inom Handels
I Handels stadgar framgår att styrelseledamöter i en klubb ska vara minst tre till antalet samt väljas
på två år. Det framgår även att om klubb ej kan bildas kan man istället välja fackombud, dock är
det ej reglerat hur lång period ett fackombud väljs på. Detsamma gäller för skyddsombud men där
reglerar arbetsmiljöförordningen att skyddsombud väljs på tre år.
Detta är ju del i en demokratisk process vi har inom Handels och poängen med denna process är
bland annat att man ska förtjäna sitt uppdrag, dvs att medlemmarna vill fortsätta välja en. Den är
även viktig så våra medlemmar på arbetsplatserna förstår att även de har möjligheten att bli förtroendevalda.
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Tyvärr förekommer det att fackombud och skyddsombud läggs in för väldigt långa mandatperioder
i Handels egna system vilket kan få som konsekvens att de personerna inte väljs med jämna mellanrum på medlemsmöten på sina arbetsplatser, det kan även försvåra processen för andra engagerade
medarbetare att bli förtroendevalda.
Så här kan vi inte ha det. Hur ska våra förtroendevalda förstå att deras uppdrag bygger på en demokratisk process och sträva efter att förtjäna sitt uppdrag när man väljs på 50 år? Och hur ska
våra medlemmar förstå att även de kan bli förtroendevalda om man inte håller möten på arbetsplatsen där val förrättas?
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels verkar för att medlemmar och förtroendevalda förstår och agerar efter den demokratiska processen inom vårt förbund
Besvarad
att Handels tydliggör mandatperioder för samtliga förtroendevalda

Utlåtande över motion Sta.296

Bifall

Vi håller med motionären om att det är viktigt att vi tydliggör mandatperioder för samtliga förtroendevalda och att det är viktigt att vi verkar för att medlemmar och förtroendevalda har kunskap
och förståelse om och agerar efter den demokratiska processen i vårt förbund. Det senare anser vi
dock att vi ständigt verkar för genom exempelvis de utbildningar som hålls för förtroendevalda.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att den första Att-satsen anses besvarad och att den
andra bifalls.
Motion Sta.297
Avdelning 20 Stockholm
Jan-Olof Jonsson
Mandattid för Fackombud
För de flesta förtroendevalda uppdrag inom förbundet gäller en mandattid på mellan ett år, till fem
år. Detta för att vi är en demokratisk organisation.
Men blir man vald till fackombud, så kan man ha det uppdraget under en lång tid, utan att behöva
bli omvald. Ett skäl kan vara, att det kanske är svårt att få ihop tillräckligt med medlemmar, för att
kunna genomföra valet på ett bra sätt.
Det är dock inget bra skäl. Fackombudet kanske har deltagit på kurser eller vidareutbildning för
förtroendevalda och på så vis skaffat sig kunskap som hen sitter med. Och är den som ensam
förhandlar med arbetsgivaren.
Jag har varit på arbetsplatser, där fackombudet suttit länge och de äldre medlemmarna tycker att
det fungerar bra, att fackombudet tar frågorna med arbetsgivaren. Medan de yngre medlemmarna
också vill ha något att säga till om. De yngre får sällan någon information och man håller inga
medlemsmöten på arbetsplatsen. Fackombudets position blir inte utsatt för någon konkurrens utav
de andra medlemmarna. Och att starta en klubb, med styrelse, föreslås inte. Kort sagt fortsätter det
fackliga arbetet på arbetsplatsen som det har gjort i många år.
En annan farhåga gällande uppdraget är att arbetsgivaren kan både hota och fresta fackombudet,
utan att medlemmarna har någon insyn i förhandlingarna. Något som blir svårare om man har fler
fackombud, eller ännu hellre, en klubbstyrelse.
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Jag föreslår kongressen besluta
att införa mandattid för fackombud

Bifall

att mandattiden för fackombud föreslås bli tre år

Bifall

Motion Sta.298
Avdelning 1 Malmö
Jonas Isgren
Fackombudens mandatperiod ska tidsbegränsas
I Handels stadgar under §25 Arbetsplatsorganisation, står att läsa; ”Fackombud väljs av medlemmarna på de arbetsplatser där firmaklubb saknas. Fackombudet är underställt avdelningen och har
delegerats begränsad förhandlingsrätt. Förhandlingsrätten ska följa de regler som beslutats av förbundsstyrelsen.” Enligt denna skrivning är du fackombud på livstid. Det mest demokratiskt riktiga
hade varit att införa en tidsbegränsad mandatperiod, t.ex väljs skyddsombud vart tredje år.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ändrar skrivningen i våra stadgar till ”Fackombud väljs av medlemmarna på de arbetsplatser där firmaklubb saknas. Fackombud väljs på en tid av tre år. Fackombudet är underställt avdelningen och har delegerats begränsad förhandlingsrätt. Förhandlingsrätten ska följa de regler som
beslutats av förbundsstyrelsen.”
Bifall
Motion Sta.299
Avdelning 4 Kristianstad
Avdelning 4 styrelse
Fackombudens mandatperiod ska tidsbegränsas
I Handels stadgar under §25 Arbetsplatsorganisation står att läsa, ”Fackombud väljs av medlemmarna på de arbetsplatser där firmaklubb saknas. Fackombudet är underställt avdelningen och har
delegerats begränsad förhandlingsrätt. Förhandlingsrätten ska följa de regler som beslutas av förbundsstyrelsen.” Enligt denna skrivning är du fackombud på livstid. Det mest demokratiskt riktiga
hade varit att införa en tidsbegränsad mandatperiod, t ex väljs skyddsombud vart tredje år.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handels ändrar skrivningen i våra stadgar till:
”Fackombud väljs av medlemmarna på de arbetsplatser där firmaklubb saknas. Fackombud väljs
på en tid av tre år. Fackombudet är underställt avdelningen och har delegerats begränsad förhandlingsrätt. Förhandlingsrätten ska följa de regler som beslutas av förbundsstyrelsen”
Bifall

Utlåtande över motion Sta.297 och Sta.298 och Sta.299
Vi instämmer med motionärerna om att det är rimligt att ha en mandattid även för fackombud och
att förslaget om tre år är en lagom lång mandattid.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna bifalls.
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Motion Sta.300
Avdelning 11 Örebro
Verksamhetsassistenterna avdelning 11
Att utse fackombud
I Handels stadgar står följande:
”Fackombud väljs av medlemmarna på de arbetsplatser där firmaklubb saknas. Fackombudet är
underställt avdelningen och har delegerats begränsad förhandlingsrätt. Förhandlingsrätten ska följa
de regler som beslutats av förbundsstyrelsen.”
För att ett fackombud ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt behöver det finnas medlemmar
på arbetsplatsen. Utan medlemmar riskerar ombudet att endast förhandla i egen sak. Vi anser därför att detta bör regleras i stadgarna. Idag står det inget om fackombudets mandattid i stadgarna
vilket kan leda till livslångt uppdrag och att medlemmar inte får möjlighet att välja det ombud de
har mest förtroende för.
Jag föreslår kongressen besluta
att det införs en minimigräns på två medlemmar utöver ombudet på arbetsplatser som utser
fackombud
Avslag
att fackombud väljs med tre års mandattid, därefter ska nytt val ske
Bifall

Utlåtande över motion Sta.300
Vi förstår självklart motionärens tankar kring vikten av att det finns medlemmar att företräda på
arbetsplatsen, samtidigt finns det många små arbetsplatser med få anställda i vår bransch. Vi tycker
att det är viktigt att även de medlemmar som finns på små arbetsplatser ska få engagera sig och bli
fackligt förtroendevalda som fackombud. Med motionärens förslag om att man måste vara minst
tre medlemmar skulle det skapa problem på dessa mindre arbetsplatser.
När det gäller mandattid för fackombuden instämmer vi med motionären.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att attsats ett avslås samt att Att-sats två bifalls.
Motion Sta.301
Avdelning 20 Stockholm
Natasja Mrdjanov
Jämställ riksföreningar med firmaklubbar
För att en organisation skall kunna kalla sig demokratisk behöver den också vara det. I dag finns
det grupper inom vårt förbund som inte omfattas av den demokrati som vi påstår oss utöva. Jag
pratar förstås om riks- samt regionföreningar. För den som till vardags inte stöter på en riks- eller
regionförening kan det kanske verka som något suspekt, eller kanske ointressant, och nåt som självklart inte behöver omfattas av vår demokrati.
Men låt oss titta närmare på vad det egentligen är för något. De allra flesta riks- och regionföreningar träffar vi på hos tjänstemännen. Det kan till exempel vara en a-kassa med låt säga fyra kontor runt om i landet, som ligger inom olika Handelsavdelningar. Det arbetar inte tillräckligt många
personer på varje ställe för att kunna bilda firmaklubbar inom avdelningen så man bildar i stället
en rikstäckande förening som gör allt som en firmaklubb gör – väljer styrelse, utbildar sig, förhand-
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lar MBL och LAS m.m. Det finns bara en sak som skiljer dem åt från firmaklubbar och det är den
totala avsaknaden av möjligheter att påverka Handels, mer än på kongresser – i likhet med vilken
medlem utan arbetsplatsorganisation som helst.
På avdelningsmötena göre de sig icke besvär. I avdelning 20 bjuder vi in en person per riksförening,
som har medlemmar i avdelningen, och de får då yttrande- och förslagsrätt på mötet – också det i
likhet med vilken medlem utan arbetsplatsorganisation som helst. Men inte alla avdelningar bjuder
in sina riksföreningsledamöter. Med en regional förening fungerar det likadant, det som skiljer den
från en rikstäckande förening är att en regionförening endast täcker in ett antal avdelningar.
För att ta Hyresgästföreningen som exempel: region Norrland täcker in avdelningarna 27, 29 samt
33, region Aros-Gävle avdelningarna 18, 36 samt 26. Det handlar alltså om en omorganisation där
man slog ihop tjugoen föreningsområden till nio regioner plus förbundskontoret. Innan den skedde
hade man alltså tjugoen firmaklubbar plus förbundskontorets och hade därmed rösträtt inom i
princip alla Handelsavdelningar på de respektive representantskapsmötena. Att arbetsgivaren gör
en omorganisation har alltså stått dessa firmaklubbar dyrt ur den demokratiska aspekten. Är det
verkligen rimligt, kan man då fråga sig. Nej.
Sedan kongressen 2016 kan fackombud bli avdelningsombud på så kallade fria mandat. Det kan i
praktiken innebära att ett arbetsställe med två medlemmar, varav en av dem är fackombud, alltså
har tillgång till påverkan, men inte en regionförening med 100 medlemmar.
Propån som kom 2016 var att riks- samt regionföreningarna skulle bilda allmänna klubbar där de
valde avdelningsombud och där antalet ombud räknas ut som med firmaklubbar - fast i flera olika
organisationer då.
I avdelning 20, som har ca elva riksföreningar, bildades en allmän AFO-klubb. Den fick tre ordinarie mandat samt valde tre ersättare. Dessa sex personer kom från fem olika riksföreningar, men då
det ju är de som är på avdelningsmötet och röstar handlar det alltså om åtta – eller nio, i det fall ersättaren som satt i samma riksförening som är helt utan rösträtt. Är det rimligt? Nej.
Det Handels säger är att de aktuella föreningarna ska ha kaka på kaka och driva inte bara sin riksförening utan också en allmän klubb. De ska rodda med två årsmöten, med minst två medlemsmöten, de ska begära ut medlemslistor för två organisationer. Allt detta för att Handels någon gång
bestämt att de inte är lämpade i samma stund som deras arbetsgivare skar ner på personal eller
gjorde en omorganisation. Är det rimligt? Nej.
De signaler man sänder till dessa riks- och regionföreningar, som av olika anledningar blivit för få
eller pådyvlats en ovälkommen omorganisation, är att det är bättre att bara välja ett fackombud,
annars får de liksom skylla sig själva. Här har vi alltså föreningar som egentligen är klubbar, som
liksom vilken annan firmaklubb som helst, varje dag tar kampen mot godtyckliga pottutdelningar,
MBL-brott, som värvar medlemmar som de alltid har gjort. Men de anses inte längre kunna klara
av att rösta på ett avdelningsmöte. Är det rimligt? Nej.
Borde inte Handels värna alla de förtroendevalda vi har? På tjänstemannastegarna vittnar alltid ett
antal kursdeltagare från olika håll i landet att de inte alls känner sig delaktiga och ibland inte ens
välkomna i avdelningen. Detta på grund av att man inte blir inbjuden till olika evenemang, och
bland riksföreningsledamöterna är detta särskilt påtagligt. Som förbund måste vi ta oss i kragen!
Det sägs att det handlar om att man, i alla fall tidigare, trott att om man skulle ge riksföreningsledamöter rösträtt på avdelningsmötena skulle demokratin totalt omkullkastas.
I hela landet rör det sig om sexton riksföreningar plus några regionföreningar. Inte hundra, inte
tvåhundrafemtio utan sexton. Som nämnts tidigare är antalet riksföreningar i avdelning 20 elva
stycken. Skulle demokratin sättas ur spel om åtta tjänstemän till fick rösta på den avdelningens årsmöte? (Utöver de tre som har rösträtt genom den allmänna klubben.) Är den allmänna uppfattningen att det är ett demokratiproblem att aktiva förtroendevalda inkluderas? Är det inte ett större
problem att förtroendevalda inte kommer på avdelningsmötena? Eller att vi generellt har för få förtroendevalda? Eller är det något med att de just är tjänstemän? Ska inte tjänstemän, likväl som
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butiksbiträden, lagerarbetare, frisörer, massageterapeuter, optikerassistenter och florister omfattas
av demokratin? Visst måste väl stadgarnas § 1 mom 2 fjärde Att-satsen ”att verka för jämlikhet och
likabehandling” även gälla våra egna förtroendevalda? Annars blir våra stadgar bara en pappersprodukt. Handels är större än så.
Det är dags nu. Inga fler ursäkter. Ge riks- samt regionföreningarna rösträtt på avdelningsmötena.
Räkna ut deras mandat i avdelningen på samma sätt som för firmaklubbar – vilket de ju de facto
är! Och ta bort det förklenande ”-förening” och kalla dem rätt och slätt riksklubb samt regionklubb. Det är rimligt.
Jag föreslår kongressen besluta
att riksförening samt regionförening byter namn till riksklubb respektive regionklubb
Avslag
att riks- samt regionföreningar får rösträtt på avdelningsmötena på samma sätt som firmaklubbar
Avslag
att riks- samt regionföreningarnas antal ombud beräknas utifrån det antal medlemmar som arbetar
inom berörd avdelnings geografiska område
Avslag

Utlåtande över motion Sta.301
Den demokratiutredning som genomfördes och presenterades på kongressen 2016 konstaterade att
det när det gällde de dåvarande riks- och regionklubbarna sannolikt fanns en sammanblandning
mellan de två grundfunktioner som en firmaklubb har. Den första att bli en stark motpart gentemot
arbetsgivaren. Den andra att utgöra en direkt demokratisk enhet i Handels folkrörelsedemokrati i
vilken man utser representanter till avdelningarnas högsta styrande organ – avdelningsmötet.
Det primära syftet med en riksklubb/regionklubb är och har alltid såklart varit att öka sin styrka
gentemot arbetsgivaren. Men för att också garantera medlemmarna i en riksklubb möjlighet till
demokratiskt inflytande behövde riktlinjerna för hur detta skulle gå till ändras. Man konstaterade
också att det sannolikt också var så att själva namnet rikstäckande och regional firmaklubb
ledde fel då det förväxlades med vanliga firmaklubbar i demokratisk mening.
Det förslag som utredningen landade i var att tydligt dela upp riksklubb/regionklubb i två delar.
När det gäller styrkeförhållande mot arbetsgivaren skulle det på samma sätt som tidigare vara så
att riksklubben/regionklubben skulle fungera som förhandlande motpart. Däremot skulle alla
medlemmar alltid ha sitt demokratiska huvudengagemang i den avdelning där man hade sitt
faktiska arbetsställe.
Lösningen på detta blev att medlemmarna i en riksklubb/regionklubb både skulle tillhöra en riksklubb/regionklubb samt en branschklubb eller allmän klubb på avdelningen – genom vilken de
skulle kunna engagera sig i Handels demokratiska arbete och vara valbara till klubbstyrelse och
representantskap. För att tydliggöra denna förändring och undvika förvirring beslutades också att
byta namn på rikstäckande och regional firmaklubb till rikstäckande och regional förening, dock
med samma villkor gentemot arbetsgivaren.
Vi tycker att det gedigna arbete som lades ner i demokratiutredningen för att säkerställa att alla
medlemmar ska vara representerade i den parlamentariska organisationen och kunna utöva sitt
demokratiska inflytande ska tas tillvara och fortsätta utvecklas.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
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Motion Sta.302
Avdelning 4 Kristianstad
Gitte Ejdetjärn
När möjligheten till påverkan i den demokratiska processen saknas
Vi frisörer är en liten grupp inom Handelsanställdas förbund och är utspridda som havre i en veteåker. Vårt yrke är kreativt men också tungt, med både stress och kemikaliepåverkan som följd.
På grund av att vi har prestationsrelaterade löner och att ingen kan göra vårt jobb när vi inte är där,
så blir följden att vi har svårt att engagera oss fackligt, så som är önskvärt.
Kontentan blir att vi har svårt att få tillstånd frisörklubbar i avdelningarna. Det vore därför önskvärt att möjligheten till att en rikstäckande frisörklubb alternativt regionala frisörklubbar skapas,
som genom möten digitalt kan fatta demokratiska beslut i fackliga frågor.
Vi måste se möjligheten att utveckla nya metoder om vi ska få jämställdhet och mångfald. På detta
sätt kan vi stärka den fackliga styrkan även hos yrkesgrupper med få representanter så som frisörer.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsanställdas förbund verkar för ett stärkande av fackligt inflytande för frisörer genom
att möjliggöra för bildandet av en rikstäckande frisörklubb alternativt regionala frisörklubbar där
lokal frisörklubb saknas
Avslag

Utlåtande över motion Sta.302

Vi förstår de problem som motionären lyfter, det vill säga att frisörer på grund av att de har prestationsrelaterade löner och att ingen kan göra deras jobb när de inte är där, så blir följden att det
är svårt för frisörmedlemmar att engagera sig fackligt i den utsträckning de skulle önska.
Vi ser dock inte att lösningen på detta skulle vara att man skapade en rikstäckande frisörklubb. För
att stärka frisörernas fackliga styrka behövs både fler firmaklubbar, på de arbetsplatser där det är
möjligt att starta sådana, samt fungerande branschklubbar för frisörer i samtliga avdelningar. Detta
då vi ser en stor nytta med fler frisörer som är aktiva på avdelningsnivå.
För att alla dessa utspridda havrestrån i veteåkern, som motionären beskriver sig och övriga frisörmedlemmar som, ska få möjlighet att nätverka, diskutera viktiga frågor och stärka varandra, ser vi
också att centralt arrangerade nätverksträffar för förtroendevalda frisörer, där man använder sig av
den digitala tekniken för att mötas, skulle kunna vara ett bra komplement till den årliga träff för
ansvariga ombudsmän och en förtroendevald frisör på avdelningsnivå som redan finns.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.303
Avdelning 4 Kristianstad
Avdelningsstyrelsen avdelning 4 Kristianstad
Stadgeändring
I Handelsanställdas förbunds stadgar står det idag i §25 mom 4, 4:e stycket att: ”Kallelser till medlemsmöten utfärdas i den ordning som avdelningsstyrelsen fastställer”
Vi kan inte se att den meningen fyller någon funktion.
Jag föreslår kongressen besluta
att ovan nämnda mening stryks ur stadgarna
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Motion Sta.304
Avdelning 1 Malmö
Avdelningsstyrelsen
Stadgeändring § 25 mom 4 4:e stycket
I Handelsanställdas förbunds stadgar står det idag i § 25 mom 4 4:e stycket att:
”Kallelser till medlemsmöten utfärdas i den ordning som avdelningsstyrelsen fastställer”
Vi kan inte se att den meningen fyller någon funktion.
Jag föreslår kongressen besluta
att ovan nämnda mening stryks ut stadgarna

Bifall

Utlåtande över motion Sta.303 och Sta.304
Vi instämmer med motionärerna om att meningen egentligen inte fyller något syfte och att den
därför kan strykas ur stadgarna.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionerna bifalls.
Motion Sta.305
Avdelning 20 Stockholm
Avdelningsstyrelsen
Byt namn på Handelsombuden
Det uppstår ofta förvirring kring ordet Handelsombud, hos medlemmar och förtroendevalda,
nya som gamla. Det som förvirrar är att det är svårt att avgöra vilket uppdrag som är vilket av
fackombud och Handelsombud. När namnet Handels finns med i ordet ger vid handen att det är
det tyngsta uppdraget av de två, att man är ombud för Handels – det måste väl betyda att man
förhandlar, företräder organisationen och sina medlemmar gentemot arbetsgivaren?
”Nej, det betyder att du är vår kontakt på arbetsplatsen, du får inte förhandla eller företräda
medlem eller Handels.”
”Men…varför heter det då ’Handelsombud’ om jag inte ska göra det?”
Ja, frågan är relevant och indikerar att det är dags att ändra på benämningen. Och kanske till och
med ändra tillbaka till den tidigare benämningen, det vill säga kontaktombud. Det är betydligt
mer klargörande vad uppdraget innebär och betydligt svårare att blanda ihop med uppdraget fackombud. Vi tror att det skulle vara välgörande får både de som innehar uppdraget och även andra,
på arbetsplatsen men också inom Handels, att faktiskt förstå vad rollen och uppdraget innebär.
Jag föreslår kongressen besluta
att byta namn på uppdraget Handelsombud till något som bättre beskriver uppdraget
Avslag

Utlåtande över motion Sta.305
Vi anser att Handelsombud är ett inarbetat namn och något vi själva kan fylla med innehåll för att
göra uppdraget meningsfullt och vill därför behålla namnet.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
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Motion Sta.306
Avdelning 11 Örebro
Verksamhetsassistenterna avdelning 11
Handelsombudets uppdrag
I Handels stadgar står följande:
”På arbetsplatser som saknar fackklubb och fackombud kan avdelningen utse Handelsombud.
Handelsombudets uppgift är att fungera som informationskanal mellan arbetsplatsens medlemmar
och avdelningen.”
Handelsombud har varit en viktig kanal i kommunikationen mellan arbetsplatser och avdelning
men på senare tid har den rollen tappat sin funktion. I och med nya möjligheter att kontakta alla
medlemmar direkt via mejl och sms är detta att föredra framför att kontakta endast en person på
arbetsplatsen. Därför bör uppdraget Handelsombud tas bort ur stadgarna.
Det ska bli lättare att engagera sig i facket. Alla medlemmar bör därför få information om hur de
kan vara med att påverka, att värva medlemmar och att utbilda sig. Genom att förespråka ett ombud på arbetsplatsen hämmar vi det kollektiva engagemanget. Fram för enklare vägar in genom information ut till alla medlemmar. Det ska vara skillnad på att vara medlem och inte, därför ska
våra medlemmar på arbetsplatser som saknar klubb eller fackombud få information om vad som
händer och förhandlas direkt via mejl eller sms från avdelningen.
Jag föreslår kongressen besluta
att Handelsombud plockas bort som uppdrag ur Handels stadgar

Utlåtande över motion Sta.306

Avslag

Vi tycker att det är bra att vi har ett uppdrag med lägre tröskel och som kan fungera som en väg in
till att senare bli fackombud och engagera sig mer i exempelvis en bransch- eller allmän klubb. Vi
ser inte heller att det skulle finnas en motsättning mellan att skicka ut information digitalt till alla
på en arbetsplats och att det finns ett Handelsombud på arbetsplatsen, dessa saker kan ju snarare
stärka varandra och budskapet om informationen kommer både direkt från avdelningen och via
Handelsombudet på arbetsplatsen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen avslås.
Motion Sta.307
Avdelning 11 Örebro
Verksamhetsassistenterna avdelning 11
Klubbarnas valberedning
Kärnan i det fackliga arbetet är de förtroendevalda på våra arbetsplatser.
I många fall är facket förknippat med just den förtroendevalda som medlemmarna träffar i sin vardag och allt för ofta ser vi hur det fackliga arbetet upphör på arbetsplatsen när den drivna eller de
drivande förtroendevalda avslutar sina anställningar.
För att säkerställa att det fackliga engagemanget finns kvar på arbetsplatsen och att det finns en
återväxt i det lokala arbetet behöver klubbarnas valberedning få mer kunskap och möjlighet att utföra sitt viktiga arbete.
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Jag föreslår kongressen besluta
att klubbarnas valberedning regleras i Handels stadgar

Bifall

att klubbarnas valberedning utses på klubbarnas årsmöten med ett års mandattid
Bifall
att klubbarnas valberedning anmäls in till arbetsgivaren och blir ett förtroendeuppdrag som
går under FML
Bifall

Utlåtande över motion Sta.307

Vi håller med motionären om att klubbarnas valberedningar, där de finns, saknas i Handels stadgar. Vi anser dock inte att vi kan ställa krav på samtliga klubbar att ha en valberedning varför vi
inte vill lägga in ett krav för klubbarna att utse en valberedning i stadgarna. Vi håller också med
om att det är viktigt att de som väljs till valberedningen i klubben får tid till sitt uppdrag och att
det därför ska registreras som ett förtroendeuppdrag och anmälas in till arbetsgivaren så att det
blir ett förtroendeuppdrag som går under FML.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att motionen bifalls.
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