Motion till Ingenjörsfullmäktige 2022:
“Välkomnande av Sveriges Arkitekter och
Naturvetarna i vår gemenskap om de vill och
behöver”
Sammanfattning
Motionsförfattarna är av avsikten att Förbundet långsiktigt ska både växa i medlemsantal
men även att man visionärt sätt ska öppna dörren för eller i a f sätta den på glänt för
angränsande förbund som skulle kunna ha ett intresse eller rent utav ett behov av
samgående framöver.
Vi ser en framtid med en allt ökande förväntansbild av servicegrad och individualiserade
erbjudanden till medlemmarna vilket blir allt svårare och kostsammare för små förbund att
klara av och tillmötesgå.
Verkligheten är även den att förbunds operativa styrka till stor del kommer utav dess storlek
på medlemsbasen. Vi ser det därför som en viktig signal gentemot Sveriges Arkitekter och
Naturvetarna inom SACO att vi som förbund är öppna och inkluderande snarare än slutna
även i en fråga så laddad som ett potentiellt samgående.

Bakgrund
Vår fackliga organisation lever och agerar i en verklighet där medlemmar förväntar sig god
service och medlemsvärde till en effektiv kostnad. Detta år mångt och mycket drivet av
skalfördelar. Storlek spelar roll och små förbund har generellt sätt svårt att klara sig genom
historien och vi har sett flera förbund komma och gå och vi har förbund idag som sakta tynar
bort.
Samtidigt så görs det idag sammanslagningar av förbund av andra skäl för att slippa
gränsdragningsutmaningar. Vårt eget förbund är dessutom en sammanslagning av
CivilingenjörsFörbundet och Ingenjörsförbundet. Akavia har nyligen bildats av Jusek och
Civilekonomerna.
Inom LO sfären har ju även många förbund uppgått i andra, Kommunal är ett sådant
exempel som genom årtiondena har “svalt” såväl sotare förbundet som lantarbetarförbundet.
Det är en verklighet vi lever i att storlek spelar roll både för påverkan samt att
kostnadseffektivt kunna hantera den grundläggande fackliga rollen och hantverket det
innebär för våra respektive förhandlingsverksamheters operativa förmåga.

Vi lär se fler av dessa fusioner de kommande åren. Motionärerna av denna motion ser det
därför som rimligt att vi tar ställning till om förbundets syn på frågan
Idé/Problembeskrivning
Det är centralt att förstå att frågan om samgåenden i den fackliga världen handlar om
samförstånd och vi motioner yrkar för att vi ska sträcka ut en hand och erbjuda en option till
dessa två förbunds motsvarande demokratiorganisationer så att frågan inte upplevs som så
dramatisk eller laddad utan mer pragmatisk
Vi anser att det är just förbunden Sveriges Arkitekter och Naturvetarna som är de allra mest
relevanta på kort sikt och därför bör namnges. De flesta av våra medlemmar har ju studerat
på lärosäten där många av oss i princip har gått på samma föreläsningar i a f de inledande
årens studier.
Vi som förbund har även mycket fint att erbjuda de andra förbunden i form av (förutom
underbart fina medlemmar såklart) en stor konfliktfond och jämförelsevis låga avgifter.
Vi har ett rikt utbud av medlemsnära tjänster och aktiviteter.
Det finns uppenbara fördelar för medlemmarna med att ha en lägre overhead och ett
gemensamt serviceutbud och fler kansliresurser som kan jobba med fackligt interdisiplinära
uppgifter. Förhandlingsenheternas roller och kultur kanske dessutom inte skiljer sig så
enormt mycket.
Motionärerna ser samtidigt nyktert på att en fråga om en regelrätt samgående kan vara svårt
och laddad och inte minst ta tid.
Vi ser såklart att det på vägen dit finns en rad operativa samarbeten som skulle kunna gynna
respektive förbunds ekonomier och framförallt mycket som skulle kunna medlemmarnas
gemenskap sinsemellan i form av aktiviteter och medlemserbjudanden som skulle kunna
vara ömsesidiga.
Vår ambition med dessa yrkanden är som sagt att tydligt kommunicera att vi ser det som
viktigt att vi som i a f gentemot dessa förbunden är den större parten är öppna och
välkomnande i frågan.
Vi tror säkerligen att det inom fullmäktigeskaran av ledamöter ryms en rad olika åsikter i
frågan och vi välkomnar en öppen debatt i frågan som vi ser som en långsiktig och visionär
fråga.
(Till beredarna av motionen)
Motionärerna omber FS och Kansliet i sin beredning att inte föreslå ett yrkande till beslut och

påverka enskilda ledamöternas åsikter utan enbart överlåta detta till utskottet för en
diskussion.
Förslag till beslut
Motionsförfattarnas yrkar att Ingenjörsfullmäktige beslutar följande:
-

att fatta ett beslut om att förbundet som helhet välkomnar Sveriges Arkitekter till ett
fördjupat samarbete med Sveriges Ingenjörer som principiellt kan sträcka sig så långt
som ett samgående om ömsesidig vilja finns.

-

att fatta ett beslut om att förbundet som helhet välkomnar Naturvetarna till ett
fördjupat samarbete med Sveriges Ingenjörer som principiellt kan sträcka sig så långt
som ett samgående om ömsesidig vilja finns.

-

att uppdra åt Förbundsstyrelsen att kommunicera beslutet till respektive förbund på
ett kreativt och festligt sätt men senast på alla hjärtan dag (14:e feb 2023) samt
återrapportera om känslorna är besvarade vid FUM 2023
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