Motion till Ingenjörsfullmäktige 2022:
“Optionsbeskattning är en åsikt SACO bör dela med
oss”
Sammanfattning
Motionsförfattarna vill med denna text förmedla vår gemensamma bild av behovet av att vi
som förbund gentemot våra systerförbund inom SACO lyfter en fråga vi anser är viktigt för
svenska företags långsiktiga konkurrenskraft och våra medlemmars privatekonomi
Vi ser det som viktigt att fler förbund tar tydlig ställning i frågan och formaliserar det inom
ramen för SACOs gemensamma åsikter och därigenom visar att dess medlemmar inom
privat sektor är en viktig medlemsgrupp att stärka.
Åsikter vi vill lyfta upp ur det Näringspolitiska programmet är:
“Reglerna kring optionsbeskattning behöver förbättras ytterligare för att vara
konkurrenskraftiga på en global nivå. Optioner och möjlighet till delägarskap är ett verktyg
för företag som vill attrahera kvalificerad arbetskraft.”
Bakgrund
Sveriges Ingenjörer är en del av SACO och är tillsammans med våra systerförbund där en
viktigt samhällsröst för alla akademiker i vårt avlånga land.
SACO har idag en dominans av sin medlemskår inom offentlig sektor, inte minst sedan
lärarförbundet och dess drygt 200 000 medlemmar nu även blivit en del av vår fina
gemenskap.
Motionsförfattarna ser det som viktigt att SACO plockar upp och driver frågor som flera
förbund kan stå bakom och inte minst att SACO står upp för frågor som är viktiga för sina
medlemmar inom privat sektor.
Vissa frågor som vi som förbund har är svåra att driva enskilt på samhällsnivå och denna
fråga är av sådan natur anser vi.
Idé/Problembeskrivning
Grundproblematiken är känd och SIs åsikt klarlagd i vårt eget program, motionärerna yrkar
inte för att ändra vår egen åsikt i frågan, utan enbart att FS och Kansliet till nästa SACO

kongress ska lyfta upp denna åsikt från våra egna program till ett gemensam ståndpunkt för
hela SACO.
Motionärerna gör bedömningen att andra förbund inom SACO såsom Akavia, Sveriges
Arkitekter, DiK, Sveriges Farmaceuter, Naturvetarna m fl skulle kunna vara anhängare av
åsikten då deras medlemmar verkar till stor del inom privat sektor och således skulle
påverkas positivt över tid. Därför bör dessa tillfrågas om att vara medförfattare till motionen.
Ska SACO ha trovärdighet framöver är det centralt att de slår vakt om medlemmars
intressen och utmaningar inom privat sektor, motionsförfattarna anser att detta är en sådan
fråga av många.
(Till beredarna av motionen)
Motionärerna omber tacksamt FS och Kansliet i sin beredning att om möjligt inför
motionssvaret och FUMs utskottsberedning, att gentemot förbundssektreterarna i de
omnämnda förbunden sondera intresse att samverka med oss i frågan.
Förslag till beslut
Motionsförfattarnas yrkar att Ingenjörsfullmäktige beslutar följande:
-

att Sveriges Ingenjörer ska författa en motion till nästa SACO kongress som lyfter
åsikten från vårt näringspolitiska program.

-

att Sveriges Ingenjörer och Förbundsstyrelsens ledamöter i synnerhet ska ges
mandat att söka stöd hos våra systerförbund inom SACO

-

att uppdra åt Förbundet att driva denna fråga mot berörda beslutsfattare och återrapportera
efter nästa SACO kongress
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