
Motion till Ingenjörsfullmäktige 2022:
“Avtalssupport för lekmän (m.a.o. Förtroendevalda)
”

Sammanfattning

Motionsförfattarna vill med denna text förmedla vår gemensamma bild av förtroendevalda
behov av att förstå avsikterna i de centrala avtalen inför lokala förhandlingar.

Vi ser det som centralt att det rutinmässigt och löpande tas fram support och stödmaterial för
våra förtroendevalda kring hur våra centrala avtal är menade att tolkas. Vi ser att effekterna
av tvetydiga formuleringar uteslutande gynnar arbetsgivarna i lokal förhandlingar.
Problemen uppstår nästan uteslutande på lokal nivå när varken arbetsgivarsidan eller den
fackliga parten genuint förstår avsikterna i det primärt juridiska materialet.

Motionen tar upp olika sätt att adressera detta utan att peka på ett enskilt lösningsförslag

Bakgrund

Det är i den lokala avtalsrörelsen som våra medlemmar upplever den närmsta möjliga
kontakten med förbunden via sina förtroendevalda kollegor som företräder och förhandlar.

Utgångspunkten i förhandlingar är det centrala avtalets utformning. Många upplever och
ibland raljerar att arbetsgivarsidan enbart läser procentsatserna för avtalad höjning och
tolkar texten till sin ensidiga fördel. Vi motionärer vill lyfta fram alla de tillfällen som det finns
en god vilja från respektive lokal part men då det ändå fallerar i en ömsesidig bristande
förståelse för avtalets avsikter. Vi anser att detta problemet är långt större än vi kanske vill
inse och är en långsiktigt viktig förutsättning för att kunna påverka på lokalt plan.

Idé/Problembeskrivning

Vi motionärer respekterar komplexiteten och är tacksamma för arbetet och stöd från centralt
håll i avtalsrörelsens. Vi upplever alltjämt de senaste åren att det är ett allt växande problem
att många förtroendevalda som ska representera medlemmar på lokal nivå har genuint svårt
att förstå mycket av språkbruket i våra avtal och det blir svårt då parterna gör olika tolkningar
av vad dessa ord innebär i praktiken.

I en tid där vi försöker få fler som förtroendevalda men omsättningen på densamma på lokal
nivå är högre idag än för kanske tio år sedan är det viktigt att allt vårt material är
lättbegripligt.



Vi upplever en genuint intresse och vilja att hjälpa sina kollegor hos nya förtroendevalda
men vi måste vara extra måna om att stötta dessa anser vi. Vi anser även att Svenskt
Näringslivs organ behöver ha samma omsorg om de sina, men det är svårt för oss att
påverka såklart. Vi upplever inte att viljan lokalt på många ställen är ond utan att det saknas
stöttning och förståelse(och kanske även erfarenhet som gått förlorad)

Vi tror att vi tillsammans med arbetsgivarsidan behöver blir bättre i formuleringarna av
partsavsikterna för avtalet och göra dessa begripligare.

Vi ser även att vi som förbund borde kunna bistå med en bank av exempelbeskrivningar av
scenarios. Även olika exempel på hur man faktiskt ska implementera visa delar av avtalen
och processer där de inte finns idag.

Vi får även inte glömma att även om alla våra förtroendevalda såklart är läskunniga så är
lång prosa inte alltid det bästa sättet att förklara saker. Vi ser att de lokalt förtroendevalda
även hade gynnats av en större mängd audiovisuell information som ett komplement.

Vi ser framför oss att vi kan tillgängliga någon form av “avtal for dummies” produkt nästan så
att vi kan sänka de upplevda trösklarna för att kunna tillgängliggöra sig rollen och insikterna.

Vi ledamöter i FUM har respekt för att det inte är vi som ska säga HUR detta ska
genomföras men vi vill verkligen belysa att vi ser det som kritiskt att FS kan prioritera frågan
i sitt löpande arbete av strategiarbetet. Vi vill att FS säkerställer att Förbundsdirektören gör
en plan för förstärkning av detta arbete så att det som många idag upplever som juridisk
svenska blir mer begriplig, i den kontext de själva verkar.

(Till beredarna av motionen)
Motionärerna omber FS och Kansliet i sin beredning att noga och samvetsgrant försöka
förstå motionärernas bild av läget på marken innan ni svarar “Beaktas Redan”.
Vi har enorm respekt för kunskaperna som finns på central nivå och arbetet som redan görs.
Problemen uppstår nästan uteslutande på lokal nivå när varken arbetsgivarsidan eller den
fackliga parten genuint förstår avsikterna i det primärt juridiska materialet.

Förslag till beslut

Motionsförfattarnas yrkar att Ingenjörsfullmäktige beslutar följande:

- att uppdra åt FS att ta fram ett lättbegripligt material som stöd för våra
förtroendevalda på lokal nivå för att förstå partsavsikterna i de centrala avtalen

- att uppdra åt Förbundsstyrelsen att driva denna fråga och genomföra innan nästa centrala
avtalsrörelse och återrapportera till FUM2023
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