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Motion 9 

 

Säkerställa facklig aktivitet  
Stämman föreslås besluta 

att Sveriges Arkitekter tillgängliggör medlemsregistret för fackklubbar och 
fackliga kontaktpersoner i respektive företag/organisation. 

att Sveriges Arkitekter inrättar en funktion för administrativt stöd till 
fackklubbarna på olika företag och organisationer avseende tex utskick till de 
lokala medlemmarna  

Motivering  
Sveriges Arkitekter är både en yrkesgemensam organisation och en facklig organisation. 
Den här motionen handlar om att hantera det fackliga uppdraget. 

Syftet med att tillgängliggöra medlemsregistret för fackklubbarna är att 

- möjliggöra en bredare dialog med medlemmarna avseende arbetsförhållanden, 
lönerevisioner och andra frågor av facklig karaktär där det är viktigt att inhämta 
medlemmarnas synpunkter  

-  praktiskt möjliggöra att nå ut med facklig information till medlemmarna via 
mailutskick 

De lokala fackklubbarna ska föra sina medlemmars talan i samverkan och förhandling med 
arbetsgivaren. För att göra det behöver det finnas en nära och öppen kontakt och dialog 
mellan medlemmarna och fackklubbens styrelse. Grundläggande i detta är att veta vilka 
medlemmarna är och ha tillgång till deras kontaktuppgifter. Utan kontaktuppgifter är det 
inte möjligt att föra dialog eller inhämta synpunkter kring aktuella frågor. 

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, ska personuppgifter hanteras med tydligt syfte. Vissa 
personuppgifter ska hanteras med större varsamhet än andra, där ingår medlemskap i 
facklig organisation. Det innebär i praktiken att vi på många håll inte får ha 
medlemsregister på våra lokala datorer. 

För att råda bot på detta bör Sveriges Arkitekter, på förbundsnivån, inrätta en funktion som 
stöttar och underlättar för de lokala klubbstyrelserna eller kontaktpersonerna att komma i 
kontakt med medlemmarna genom tillgängliga medlemsregister. Det kan göras på olika 
sätt, såsom  

• genom att verkställa de utskick som önskas från respektive fackklubb eller kontaktperson.  

• genom administrativt stöd och tillgängliggörande av medlemsregister  
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• genom att göra medlemsregistret digitalt tillgängligt för de förtroendevalda (system finns i 
andra fackförbund som kanske kan inspirera)  

Namn på motionär  
 Sveriges Arkitekter i Göteborgs Stad genom arkitekt SAR/MSA Malin Michaelson  
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Motion 9 – styrelsens svar 

 

Säkerställa facklig aktivitet  

Styrelsen föreslår stämman 

- att ge styrelsen i uppdrag att inom målet Arbetsvillkor att utreda frågan. (alternativt 
beslut första att-satsen) 

- att avslå motionens andra att-sats 

De lokala fackklubbarna fyller en central funktion i Sveriges Arkitekters fackliga verksamhet. 
Det är av största vikt att klubbstyrelsen kan ha en fungerande dialog med medlemmarna på 
arbetsplatsen via mail eller andra digitala kanaler. Styrelsen är medveten om de svårigheter 
som GDPR-lagstiftningen medför när det gäller att lagra känsliga personuppgifter, i detta 
fall medlemslistor.  

Sveriges Arkitekters prioriterade mål som handlar om arkitekternas arbetsvillkor innefattar 
att stärka det lokala fackliga arbetet och stötta fackklubbarna. Styrelsen kommer därför att i 
arbetet med detta mål även utreda förutsättningarna för att enklare tillhandhålla 
medlemslistor till klubbarna. 

Vad gäller en funktion för administrativt stöd till klubbarna skulle det medföra att en del 
arbete som idag bedrivs av de fackliga företrädarna och som bekostas av arbetsgivaren 
genom att upplåta betald arbetstid, skulle flyttas över till förbundet centralt och därmed 
bekostas av medlemsavgifter. Det skulle motverka den grundläggande principen att lokalt 
fackligt arbete ska bekostas av arbetsgivaren och öka belastningen på förbundets resurser.  
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