MOTION TILL INGENJÖRSFULLMÄKTIGE
Många företag är starkt påverkade av bristen på och/eller ökade priser på olika
insatsvaror, alltifrån rena råvaror till elektronikkomponenter. Brist på containrar och
annan transportkapacitet är en ytterligare faktor i sammanhanget. Decennier av
just-in-time-tänkande och därmed minimerade förråd resulterar nu inom många
sektorer i kraftigt förlängda leveranstider eller produktionsstopp. Detta gäller även
tillverkning av utrustning för t ex sjukvård, försvar och samhällelig infrastruktur.
Sårbarheten framstår i en skrämmande tydlig dager och man kan bara spekulera i
hur försörjningsläget kommer att utvecklas och vilka konsekvenserna kommer att
bli på sikt.
Företag i olika branscher försöker nu designa om produkter, hitta nya leverantörer
eller öka förrådshållningen. Men det kan då vara svårt för relativt små svenska
företag i behov av t ex elektronikkomponenter att hävda sig mot stora aktörer
såsom Microsoft eller utländska biltillverkare. Detta leder till frågan om och hur
svenska företag skulle kunna samarbeta för att så effektivt som möjligt hantera
situationen. Skulle det vara möjligt att skapa samägda inköpsföretag? Eller samägda
tillverkningsenheter inom Sverige av komponenter som blivit svåra eller orimligt
dyra att få tag på? Skulle Sverige rent av kunna bli en regional komponent-hub?
Med all respekt för konkurrenslagstiftningen så kan det finnas mycket potentiell winwin med att olika delar av svensk industri samarbetar. Kanske behövs även ett
nationellt organ som ”röjer väg” och samordnar i dessa just nu akuta frågor.
Sveriges Ingenjörer har kreativa medlemmar varav många är i ledande ställning på
olika nivåer vilket sammantaget skapar ett mycket potent nätverk för
problemlösning och beslutsfattande. SI bör kunna vara en katalysator för att
sammanföra beslutsfattare från olika branscher och samhällssektorer för att
”utanför boxen” finna gemensamma lösningar!
Ovan nämnda är ett exempel på där SI kan spela en aktiv roll i samband med
samhällskriser och där många storföretags förmåga att agera icke sällan lamslås av
tungrodda, globala organisationsstrukturer med mycket sega beslutsprocesser.
Vi föreslår därför fullmäktige besluta:
1. Att ge styrelsen i uppdrag att snarast tillsätta en arbetsgrupp som skyndsamt
inventerar behoven av och möjligheterna till dylika horisontella tvär-kontakter
och i förekommande fall aktiverar dessa när det gäller försörjningen av
komponenter och andra insatsvaror. Arbetsgruppen bör samtidigt lyssna av
vilka initiativ som redan tas eller planeras från t ex myndigheter eller på EUnivå.
2. Att ge styrelsen i uppdrag att mer långsiktigt skapa en beredskap så att SI
framgent mer aktivt kan medverka i att hantera krissituationer i samhället.
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