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Handels är försiktigt positiva till de förändringar som regeringen föreslår i vårbudgeten som i dag presenteras av finansminister
Magdalena Andersson. En höjning av a-kassan har länge varit ett krav från Handels och hela LO-kollektivet. Handels ordförande
Susanna Gideonsson välkomnar därför en höjning av den högsta dagpenningen från 680 kronor till 910 kronor per dag.

– De som tappar sitt jobb ska inte behöva lämna hus och hem. Det är viktigt att vi har en omställning från ett jobb till ett annat som
fungerar. Därför välkomnar vi höjningen av a-kassan, säger hon.

Handels har länge varit emot sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga eftersom den varit ineffektiv och inte gett någon effekt på
sysselsättningen. Susanna Gideonsson tycker därför det är bra att de pengarna nu kan användas för mer effektiva åtgärder mot
ungdomsarbetslösheten.

– Att man lägger pengar på traineejobb och utbildningskontrakt för arbetslösa ungdomar är en bra början men vi hade gärna sett
en ännu mer expansiv budget när det gäller satsningar på jobben, säger hon.

Budgeten innehåller också flera satsningar på välfärden som till exempel utökad bemanning inom äldreomsorgen och barnomsorg
vid obekväm arbetstid. Satsningar som enligt Susanna Gideonsson är bra för Handels medlemmar.

– Som det ser ut i dag så är det oftast kvinnor som får gå ner i arbetstid för att rycka in och ta hand om sina föräldrar när de blir
sjuka eller för att ha tid att hinna hem och hämta barnen innan dagis stänger. Det här är bra satsningar för ett kvinnodominerat
förbund som Handels och det kommer att gynna våra medlemmar.

För mer information kontakta:

Jon Andersson, pressekreterare Handels 010-450 89 80

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av
medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på 
www.handels.se .


