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Tack för alla motioner!
Styrelsen vill tacka för de inkomna motionerna. Vi har diskuterat
samtliga och besvarat dem utifrån vår synvinkel. Om det är någonting
som är oklart eller som ni vill fråga om innan fullmäktige vill vi
uppmuntra er att kontakta er kårkontakt.

Vi hoppas att styrelsens svar kan komma er väl till del under era
kommande diskussioner på fullmäktige.

Vi hoppas ni är lika peppade som vi är,
Ses i Gävle!

1

ÖM

Övriga motioner
Motion #ovrigt-1-1
Uppskovsperiod hos CSN
I dagens läge blir en student som tagit studiemedel via CSN
återbetalningsskyldig från och med en termin efter avslutade eller pausade
studier. Då ekonomin för studenter under studietiden tenderar att vara dålig,
enligt bl.a. SFS studentbudget 2017, kan det därför bli svårt att betala tillbaka
till CSN efter enbart en termin. Göta studentkår vill därför att SFS skall verka
för att tidigare studenter inte skall bli återbetalningsskyldiga förrän fem år efter
avlagd examen. Detta för att möjliggöra examinanderna att bygga upp ett eget
kapital samt stadga sig i samhället innan de blir skyldiga att betala tillbaka sina
lån.

Därför yrkar vi att:
-

I ”SFS ställningstagande: En öppen och jämlik högskola för alla”
3.5, längst ner lägga till stycket: ”Lånedelen av studiemedlet skall
betalas tillbaka väldigt strax efter studiernas avslutande. En
student som avslutat eller tagit uppehåll i sina studier bör ha
möjligheten att etablera sig och skaffa en stabil inkomst samt
kapital innan denne blir återbetalningsskyldig. SFS anser därför
att examinander skall ges upp till fem (5) års uppskov innan krav
på återbetalning av studiemedel.”

Bakom denna motion står:
Göta Studentkår

Styrelsens motionssvar #ovrigt-1-1
Styrelsen anser att att fem års uppskov efter examen eller avslutade studier är
en lång tid innan återbetalningar ska påbörjas. Styrelsen ser även ett problem
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med att det enbart skulle vara de som har en avlagd examen som isåfall skulle få
uppskov, då det inte är alla som slutar studera som har en avlagd examen. Vi
anser också att SFS i första hand bör fokusera sitt påverkansarbete på andra
åtgärder för studenters ekonomiska situation, än hur snart studiemedlet bör
betalas tillbaka.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-2-1
Boende för förtroendevalda
Förtroendevalda inom SFS måste med kort varsel och, eventuell, begränsad
kunskap flytta till Stockholm när de blivit valda, en process som kan vara
psykiskt jobbig och påfrestande. I tillägg till detta måste de också finna en bostad
i en stad med bostadsbrist och höga hyror. För att minska förtroendevaldas
påfrestning anser vi att det skulle vara lämpligt att SFS innehar bostäder, redo
för inflyttning, för dessa personer. Bostäderna skulle arrenderas till de
förtroendevalda till skäligt pris och vara belägna på rimligt avstånd till deras
nya arbetsplats.
Vi anser att detta skulle kunna vara en trygghet som kan öppna upp för breddad
rekrytering till dessa poster, då engagerade från större del av landet skulle
kunna ansöka och inte enbart de som är bosatta i närheten av, eller har
kontakter i, Stockholm.
Därför yrkar vi att:
-

Sveriges Förenade Studentkårer skall erbjuda sina förtroendevalda
lämplig ackommodation, till skäligt pris, under uppdragets
varaktighet.
Bakom denna motion står:
Göta studentkår

Styrelsens motionssvar #ovrigt-2-1
Att införskaffa lägenheter, via köp eller på annat sätt, i Stockholm till SFS
förtroendevalda skulle inte bara kräva en avsevärd investering för SFS, utan
även kräva en stor arbetsinsats. Styrelsen tycker inte att det i dagsläget är en
rimlig investering för SFS att gå in på Stockholms bostadsmarknad, varken i
termer av tid eller pengar.
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Även om styrelsens åsikt är att det inte är vara genomförbart för SFS att
införskaffa bostäder åt förtroendevalda idag så är det viktigt att diskutera
möjliga lösningar på bostadssituationen för SFS:s förtroendevalda på heltid.
Styrelsen hoppas därför på en fortsatt diskussion kring potentiella lösningar
under SFSFUM i Gävle.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-3-1
Fastställande av sista betalningsdag
För att underlätta för såväl medlemskårerna som för fullmäktige, föreslår vi att
sista betalningsdag skrivs in i stadgan och är långsiktigt planerad. Januari
föreslås då det är i god tid innan SFSFUM, så att en medlemskår inte kan delta
under FUM och påverka utan att ha betalt medlemsavgiften.
Därför yrkar vi att:
-

i stadga 1 kap, 8§ lägga till i mom 4: medlemsavgiften ska vara
betald senast sista januari innevarande verksamhetsår.
Bakom denna motion står:
Studentkåren i Halmstad
Studentkåren vid Högskolan Väst
Studentkåren i Skövde
Studentkåren i Kristianstad
Gotlands studentkår Rindi Studentkåren i Östersund
Studentkåren i Dalarna
Blekinge studentkår

Styrelsens motionssvar #ovrigt-3-1
Styrelsen håller med om att det vore bra att vara mer tydlig med när som är
sista betalningsdag till SFS. Dock är januari inte är den bäst lämpade månaden
för en stadgemässigt fastslagen sista betalningsdag. I slutet av kalenderåret tar
SFS styrelse beslut om mandatfördelning till fullmäktige, som baseras på antalet
studenter som medlemskårerna representerar. Det är utifrån dessa siffror
medlemsavgiften baseras på och fakturorna skickas ut i början av året. För att
kårerna ska ha en rimlig tid att betala in medlemsavgiften samt att undvika att
sista betalningsdag hamnar olägligt i relation till fullmäktige och beslut om
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mandatfördelning, så rekommenderar därför styrelsen att sista inbetalningsdag
läggs senare på verksamhetsåret. Styrelsen har valt att lägga fram ett nytt
yrkande med förslag om sista betalningsdag i #ovrigt-3-2.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-4-1
Detaljerad budget
Samverkande studenter (SamS) anser att de ekonomiska ramarna är otydliga
och inte är transparenta nog. Därav efterfrågas nu istället en detaljerad budget
för att visa vad medlemsavgifter och anslag förväntas finansiera. SFS ska vara
en medlemsstyrd organisation och därav bör medlemskårerna vara väl insatta i
organisationen och dess ekonomi.
Därför yrkar vi att:
-

i stadga 2 kap 2 § stryka punkt två och ersätta med “detaljerad
budget för SFS.”
Ny skrivelse:
Mom. 1 Utöver de frågor som anges på annan plats i stadgan, ska
följande beslutas om av fullmäktige.
Verksamhetsplan för SFS.
Detaljerad budget för SFS.
Medlemskap för SFS i andra organisationer.
Fastställande av bokslut.
Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det senast
avslutade verksamhetsåret.

Bakom denna motion står:
Studentkåren i Halmstad
Studentkåren vid Högskolan Väst
Studentkåren i Skövde
Studentkåren i Kristianstad
Gotlands studentkår Rindi Studentkåren i Östersund
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Studentkåren i Dalarna
Blekinge studentkår

Styrelsens motionssvar #ovrigt-4-1
Styrelsen förstår motionärernas vilja till att ha en större insyn och påverkan på
SFS:s ekonomi. Trots det är det är viktigt att de beslut som fullmäktige tar rör
sig på en strategisk nivå och tillåter styrelsen att under verksamhetsåret ha en
viss flexibilitet på den operativa nivån. Därför anser styrelsen att det vore bättre
om fullmäktige beslutade om en budget, snarare än en detaljbudget som
motionärerna föreslår.
Med anledning av detta så rekommenderar styrelsen avslag på denna motion till
förmån för #ovrigt-12-1.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-5-1
Ekonomi
För att öka transparensen och möjligheten för medlemskårer att påverka SFS
organisation samt ekonomi bör SFS presentera ett förslag till detaljerad för
fullmäktige och som bilaga presentera föregående års resultatrapport.
Därför yrkar vi att:
- i stadga 1 kap lägga till en ny paragraf om ekonomi.
Bakom denna motion står:
Studentkåren i Halmstad
Studentkåren vid Högskolan Väst
Studentkåren i Skövde
Studentkåren i Kristianstad
Gotlands studentkår Rindi Studentkåren i Östersund
Studentkåren i Dalarna
Blekinge studentkår

Styrelsens motionssvar #ovrigt-5-1
Styrelsen har uppfattat motionärernas vilja till att få ett större inflytande över
SFS:s ekonomiska planering. I dessa frågor hänvisas till motionssvaret på
motionen #ovrigt-12-1. Då motionen saknar en fullständig att-sats och med
motiveringen från tidigare motionssvar, rekommenderar styrelsen att avslå
motionen.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-6-1
Protokoll
För att öka transparensen inom SFS och grunda beslut rättssäkert bör
kontentan av de diskussioner som förts under styrelsens möten protokollföras
och finnas tillgänglig för medlemskårerna.
Därför yrkar vi att:
-

i 4 kap 7 § mom 1 lägga till punkten “kontentan av diskussioner
som har förts i diskussionspunkter.”
Bakom denna motion står:
Studentkåren i Halmstad
Studentkåren vid Högskolan Väst
Studentkåren i Skövde
Studentkåren i Kristianstad
Gotlands studentkår Rindi
Studentkåren i Östersund
Studentkåren i Dalarna
Blekinge studentkår

Styrelsens motionssvar #ovrigt-6-1
Styrelsen ser främst två problem med detta förslag. För det första så skulle
förandet av denna typ av protokoll belasta mötespresidiet på SFS:s
styrelsemöten, vilket både skulle innebära en större arbetsbelastning för
presidiet i förberedelse och efterarbete av möten samt en belastning av styrelsens
budgetpost då anlitandet av sekreterare skulle få ett ökat behov. För det andra
så anses det inte vara lämpligt att stadgefästa hur mötesanteckningar ska föras.
Vissa år har styrelsen genom kårkontaktssytemet gjort mötesanteckningar vilket
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sedan inte fortsatt då arbetsinsatsen var stor i relation till hur många som läste
anteckningarna.
Styrelsen försöker att se till att styrdokument och processer leder till att alla
diskussioner som förs leder till beslut i officiella organ samt följs upp.
Styrelsen anser att det är mycket viktigt att kårerna har insyn i styrelsens
arbete. Möjligheter till detta finns i dagsläget genom att läsa handlingarna inför
styrelsemötet, läsa styrelsens beslutsprotokoll och att kontakta
styrelseledamöter och presidium via e-post eller via kårens kontaktperson i
styrelsen. Styrelsen välkomnar all diskussion om hur dessa kontaktvägar kan
förbättras.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-7-1
Att sista betalningsdagen för medlemsavgiften läggs
in i stadgan
Det är väldigt tydligt att sista betalningsdagen för medlemsavgiften sätts till ett
visst datum på SFSFUM, men det innebär även att detta kommer bli en
diskussion på framtida SFSFUM. Det blir mer tydligt och långsiktigt om det
även läggs in i stadgan.
Därför yrkar vi att:
-

lägga in i stadgan, under 8 § Medlemsavgift Mom 4 "att sista
betalningsdag för medlemsavgiften är den 30/6"
Bakom denna motion står:
Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH)
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet (SAM)
Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS)
LundaEkonomer (LE)
Corpus Medicum (CM)
Lunds naturvetarkår (LUNA)

Styrelsens motionssvar #ovrigt-7-1
Styrelsen instämmer med motionärerna att det blir tydligare att lägga in sista
betalningsdag i stadgan och att den 30 juni är ett väl valt datum. För att göra det
ännu tydligare för medlemskårerna att sista betalningsdag gäller innevarande
verksamhetsår har styrelsen valt att lägga fram ett nytt yrkande i #ovrigt-3-2.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
- avslå motionen.
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-8-1
Undantagsregler för återbetalning av CSN
Engagemang är svårt att hitta och därför är det av allra högsta vikt att inte
försvåra situationen för de som väljer att engagera sig i studentkårerunder
studietiden. Det finns ingen officiell merit för studentfackligt engagemang men
ändock finns det lyckligtvis drivna studenter som tar på sig diverse uppdrag för
att förändra och förbättra utbildningen och situationen för sig själv och för sina
medstudenter.
Dessvärre går inte den centrala studiestödsnämnden (CSN) med på att
underlätta för studenter som tar studieuppehåll för att ägna sig åt studentfrågor
på heltid som arvoderad vid en studentkår. Vid studieuppehåll måste studenten
efter en termin/ett halvår passerat börja återbetala sin studieskuld oavsett om
studenten ska fortsätta läsa vidare nästkommande läsår. Det skapar ekonomiska
problem för den enskilde studenten då dessa poster oftast ger en nettolön som
motsvarar den summa studenter får med studiebidrag och studielån på heltid.
Därför yrkar vi att:
-

SFS styrelse ska verka för att undantagsregler skapas inom ramen
för återbetalning av studieskuld för studenter som tar
studieuppehåll för hel- eller deltidsarvoderade uppdrag inom
studerandefackliga organisationer.
Bakom denna motion står:
Umeå studentkår

Styrelsens motionssvar #ovrigt-8-1
Styrelsen anser att SFS redan idag driver denna fråga indirekt genom att verka
för att studentkårerna ska få tillräckliga ekonomiska resurser för att bedriva
stark påverkan. Styrelsen anser att detta även innebär att kårerna ska ha
tillräckligt god ekonomi för att kunna arvodera sina förtroendevalda med så pass
goda ersättningsnivåer att de har råd att göra inbetalningar till CSN under den
tid de har studieuppehåll.
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Dessutom anser styrelsen att SFS kan tappa i trovärdighet om organisationen
väljer att driva frågor som främst har att göra med förtroendevaldas situation
och inte villkoren för studenter i allmänhet.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-9-1
Billigare lunch för Sveriges studenter
Universitetet är studenternas arbetsplats. Med tanke på studentens
genomsnittliga inkomst så anser vi att en lunch som kostar mer än 50 kronor är
orimligt. Vi tror att sänkta lunchpriser leder till minskad stress kopplat till att
göra matlådor, bättre för studentens ekonomi. Dessutom är en rimlig
studentlunch ett incitament till ökad social gemenskap. Vi tror att allt detta i sin
tur kan leda till bättre studieprestationer. Exempelvis i Finland subventionerar
staten studentlunchen med cirka 20 kronor á lunch. Måltidsstödet har funnit i
mer än 30 år och hade brett stöd i den finländska riksdagen när den klubbades
igenom.
Fortsätter vi och tar den finska modellen som ett exempel så är måltidstödet
inbakat i det studiestöd som studenterna har möjlighet att få ut. Det menar vi på
är framtiden även för den svenska studiestödsmodellen. Där vi gemensamt
identifierar de problem som finns i runt om på våra lärosäten i Sverige och de
problemen ska inte behöva vara ojämlikhet. Det bästa skulle vara om alla gavs
rätten till en näringsrik lunch där studiebidraget inte ska vara käppen i hjulet
för de studenter som inte har råd. Därför är måltidsstöd för studenter är därför
en viktig jämlikhetsfråga.
Därför yrkar vi att:
-

SFS ska verka för att sänka lunchpriserna för studenter genom att
lobba för införandet av måltidsstöd i Sverige.
Bakom denna motion står:
Umeå studentkår

Styrelsens motionssvar #ovrigt-9-1
Styrelsen ser frågan om lunchstöd som lokalpolitisk, då det är olika för campus
när det kommer till lunchförsäljning. SFS bör i första hand fokusera på att
studiemedlet från CSN ska vara dimensionerat på ett sådant sätt att det
möjliggör för alla studenter att finansiera en tillvaro som är dräglig. Att SFS
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skulle verka för att sänka lunchpriser skulle då innebära att fokus tas från att
studenter överlag ska ha en god ekonomisk situation.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-10-1
Förbättrad insyn i SFS internationella
verksamhet
Under verksamhetsåret 2011/2012 startades en ny arbetsgrupp inom SFS med
särskilt ansvar över det internationella arbetet som rör studenter.
Arbetsgruppen (Komit) fick därmed ansvaret och uppdraget att representera
medlemskårerna i SFS vid olika internationella sammankomster. Sedan
2011/2012 har gruppen därför också fått en budgetpost i den ekonomiska ram
som antas av fullmäktige varje verksamhetsår. Den ekonomiska ramen inför
kommande år föreslår att 240 000 kr läggs inom resultatenheten internationell
verksamhet. Stockholms universitets studentkår (SUS) är kritiska till den
bristande insyn som finns i det arbete som utförs av denna grupp.
Innan det redogörs för SUS åsikter är det viktigt att betona vikten av en stark
internationell studentröst. Det är tydligt att arbetsgruppen också arbetar för
detta vilket man kan se i de rapporter som gruppen skickar till styrelsemöten.
Det är dock viktigt att Komit jobbar med en tydlig arbetsstruktur varje år för att
möjliggöra ett effektivt påverkansarbete samt öka transparensen för
medlemskårerna i SFS. Att skicka in rapporter om deltaganden vid olika möten
och konferenser, är inte att redogöra för arbetsgruppens prioriterade frågor eller
analys av det påverkansarbete som gruppen bedriver. I arbetsordning för den
internationella kommittén står det att Komit ska “prioritera vilka internationella
sammankomster de ska delta vid utifrån de ekonomiska ramarna”. Detta är en
problematisk formulering främst av två skäl:
1.
Den ekonomiska ramen och den prioriterade verksamheten ska anpassas
efter varandra. Det är inte rimligt att gruppen bestämmer vilka frågor och
sammankomster de ska prioritera utifrån en fastställd ram. Istället bör man
redogöra för vilka frågor man har som ambition att prioritera under kommande
verksamhetsår för att sedan utforma budget efter behov.
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2.
Hur den internationella kommittén prioriterar påverkansfrågor varierar
från år till år beroende på vilka förutsättningar som råder. Det är därför också
rimligt att man prioriterar annorlunda utifrån varierande behov under vissa år.
Det är viktigt för interndemokratin att arbetsgruppens årliga
prioriteringsordning redogörs tydligt på SFSFUM för att medlemskårerna ska
kunna påverka arbetsgruppens riktlinjer.
Med detta i åtanke har SUS ett förslag till beslut som kan förbättra den insyn
som medlemskårerna har i Komits arbete. Förslaget går ut på att arbetsgruppen
presenterar hur de ska lägga upp sitt arbete för kommande år i enlighet med
SFS verksamhetsplan. Detta genom att arbetsgruppen presenterar en
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse som också ska antas av fullmäktige.
Stockholms universitets studentkår har som ambition att detta blir en rutin för
samtliga arbetsgrupper och kommitté som har en resultatenhet i den
ekonomiska ramen. För SUS är det en självklarhet med transparens och löpande
utvärdering av all vår verksamhet, och likaså i samtliga organisationer där vi
innehar ett medlemskap. Dock väljer SUS att specifikt lyfta denna kommitté då
insynen varit bristande enligt vår uppfattning. Genom att redogöra en
verksamhetsberättelse, med analys av det bedrivna påverkansarbetet, från det
gånga verksamhetsåret som sedan ligger till grund för nästkommande
verksamhetsårs verksamhetsplan med prioriterade frågor, förbättras
medlemskårernas insyn i den internationella verksamheten.
Därför yrkar vi att:
-

SFS kommitté för internationella frågor (Komit) framöver
presenterar en verksamhetsplan med prioriterade frågor inför
nästkommande år som årligen antas av fullmäktige
Bakom denna motion står:
Stockholms universitets studentkår (SUS)
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet

Styrelsens motionssvar #ovrigt-10-1
Komit är organiserat som en kommitté som organisatoriskt ligger under
styrelsen. I den nuvarande organisationen är det därför inte fullmäktige, utan
styrelsens uppgift att bestämma vilka frågor som är prioriterade för Komit.
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Dessa prioriteringar görs i relation till den verksamhetsplan för SFS som helhet
som har antagits av fullmäktige. Då en presidial arbetsleder respektive
kommitté under styrelsen, så ges input via denne presidialen samt styrelsen
efter konkretisering av verksamhetsplanering och rapportering till styrelsen
årligen.
Samtliga kommittéer har en löpande verksamhet och uppdrag angivet i
respektive arbetsordning. Styrelsen kan däremot vid revidering av respektive
arbetsordning ange krav på inkommande av verksamhetsplanering från
kommittéerna.
Styrelsen ser postitivt på att fullmäktige vill ta ansvar för SFS verksamhet och
vill uppmuntra till en diskussion kring styrningen av de organ som FUM själva
utser. Valberedning, doktorandkommitté och verksamhetsrevisorer som alla
enbart har reglering av arbete och rapportering genom SFS staga.
Styrelsen rekommenderar därför att fullmäktige avslår denna motion, men vill
samtidigt uppmuntra till att låta det internationella perspektivet få ett större
genomslag i kommande verksamhetsplaner.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-10-2
Förbättrad insyn i SFS internationella
verksamhet
Under verksamhetsåret 2011/2012 startades en ny arbetsgrupp inom SFS med
särskilt ansvar över det internationella arbetet som rör studenter.
Arbetsgruppen (Komit) fick därmed ansvaret och uppdraget att representera
medlemskårerna i SFS vid olika internationella sammankomster. Sedan
2011/2012 har gruppen därför också fått en budgetpost i den ekonomiska ram
som antas av fullmäktige varje verksamhetsår. Den ekonomiska ramen inför
kommande år föreslår att 240 000 kr läggs inom resultatenheten internationell
verksamhet. Stockholms universitets studentkår (SUS) är kritiska till den
bristande insyn som finns i det arbete som utförs av denna grupp.
Innan det redogörs för SUS åsikter är det viktigt att betona vikten av en stark
internationell studentröst. Det är tydligt att arbetsgruppen också arbetar för
detta vilket man kan se i de rapporter som gruppen skickar till styrelsemöten.
Det är dock viktigt att Komit jobbar med en tydlig arbetsstruktur varje år för att
möjliggöra ett effektivt påverkansarbete samt öka transparensen för
medlemskårerna i SFS. Att skicka in rapporter om deltaganden vid olika möten
och konferenser, är inte att redogöra för arbetsgruppens prioriterade frågor eller
analys av det påverkansarbete som gruppen bedriver. I arbetsordning för den
internationella kommittén står det att Komit ska “prioritera vilka internationella
sammankomster de ska delta vid utifrån de ekonomiska ramarna”. Detta är en
problematisk formulering främst av två skäl:
1.
Den ekonomiska ramen och den prioriterade verksamheten ska anpassas
efter varandra. Det är inte rimligt att gruppen bestämmer vilka frågor och
sammankomster de ska prioritera utifrån en fastställd ram. Istället bör man
redogöra för vilka frågor man har som ambition att prioritera under kommande
verksamhetsår för att sedan utforma budget efter behov.
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2.
Hur den internationella kommittén prioriterar påverkansfrågor varierar
från år till år beroende på vilka förutsättningar som råder. Det är därför också
rimligt att man prioriterar annorlunda utifrån varierande behov under vissa år.
Det är viktigt för interndemokratin att arbetsgruppens årliga
prioriteringsordning redogörs tydligt på SFSFUM för att medlemskårerna ska
kunna påverka arbetsgruppens riktlinjer.
Med detta i åtanke har SUS ett förslag till beslut som kan förbättra den insyn
som medlemskårerna har i Komits arbete. Förslaget går ut på att arbetsgruppen
presenterar hur de ska lägga upp sitt arbete för kommande år i enlighet med
SFS verksamhetsplan. Detta genom att arbetsgruppen presenterar en
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse som också ska antas av fullmäktige.
Stockholms universitets studentkår har som ambition att detta blir en rutin för
samtliga arbetsgrupper och kommitté som har en resultatenhet i den
ekonomiska ramen. För SUS är det en självklarhet med transparens och löpande
utvärdering av all vår verksamhet, och likaså i samtliga organisationer där vi
innehar ett medlemskap. Dock väljer SUS att specifikt lyfta denna kommitté då
insynen varit bristande enligt vår uppfattning. Genom att redogöra en
verksamhetsberättelse, med analys av det bedrivna påverkansarbetet, från det
gånga verksamhetsåret som sedan ligger till grund för nästkommande
verksamhetsårs verksamhetsplan med prioriterade frågor, förbättras
medlemskårernas insyn i den internationella verksamheten.
Därför yrkar vi att:
-

SFS kommitté för internationella frågor (Komit) framöver redovisar
inför fullmäktige en verksamhetsberättelse utifrån det gångna
verksamhetsåret
Bakom denna motion står:
Stockholms universitets studentkår (SUS)
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet

Styrelsens motionssvar #ovrigt-10-2
Styrelsen uppskattar intresset för återkoppling av Komits utförda arbete. I
dagsläget sker detta främst genom rapporter till styrelsen. Då Komit är en
arbetande kommitté under styrelsen som arbetar i enlighet med dennes
instruktion (som bygger på verksamhetsplanering och arbetsordning) ingår även
22

ÖM

det internationella arbetet i organisationens verksamhetsberättelse. En god
tanke är däremot att ge denna del särskild omsorg vid kommande
verksamhetsberättelser.
När det gäller prioriteringar kopplade till behov vid den ekonomiska planeringen
inför kommande år så tillfrågas i dagsläget organisationens kommittéer om
detta. Återkopplingen går in i det förberedande arbetet inför ekonomiska förslag
till fullmäktige.
För ytterligare förklaring kring styrelsens hållning se motionssvar till #ovrigt-101.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-11-1
Nationell kartläggning av psykisk ohälsa bland
studenter
Under de senaste åren har debatten om psykisk ohälsa bland unga samt bland
studenter tagit stor plats. Socialstyrelsen släppte 2013 en utredning om psykisk
ohälsa bland unga, som fann att ungdomars psykiska ohälsa ökat under 90-och
00-talen och fortsätter att öka. Den fastställde också att den ökade gruppen
psykiskt sjuka barn och ungdomar på sikt kan leda till ett folkhälsoproblem.
Utredning fastställde däremot inte hur stor andel av denna grupp som var
studenter och därmed vet vi inte hur stor del av denna grupp som utgörs av
studenter.
Enskilda utredningar har även gjorts om psykisk ohälsa bland studenter på vissa
lärosäten, exempelvis på Malmö Universitet, Uppsala Universitet samt
Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet. Dessa utredningar skiljer sig
mycket från varandra men gemensamt är bilden att psykisk ohälsa bland
studenter är ett stort problem och att det eventuellt ökar.
Det finns dock lite kunskap om hur psykisk ohälsa bland studenter ser ut på ett
nationellt plan, och hur den skiljer sig från psykisk ohälsa bland unga i stort.
Utan en korrekt förståelse för hur psykisk ohälsa ser ut specifikt bland studenter
försvåras möjligheterna för att angripa problemen som ligger till grund för
ohälsan.
Det behövs därför en överblick över hur stor andel studenter som lider av psykisk
ohälsa och om fördelningen skiljer sig mellan olika utbildningar och lärosäten.
Det skulle också behövas en kartläggning av vilka faktorer som tycks bidra till
ohälsan, hur exempelvis den psykosociala studiemiljön, den ekonomiska
situationen eller diskriminering påverkar hälsan.

Därför yrkar vi att:
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-

Sveriges förenade studentkårer ska verka för att en nationell
utredning om psykisk ohälsa bland studenter genomförs.

Bakom denna motion står:
Stockholms universitets studentkårer (SUS)
Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF)
Consensus

Styrelsens motionssvar #ovrigt-11-1
En motion med samma syfte inkom under proposition 1: SFS verksamhet under
#P1-2-8. Styrelsen hänvisar till det motionssvaret och styrelsens motion #P1-221.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-12-1
Stadgerevidering gällande ekonomiska ramar
I SFS stadga (SFS Dnr: O11-18/1617), beslutad om på SFSFUM 2017 står det
följande;
“Kapitel 2 Fullmäktige
2 § Fullmäktiges frågor
Mom. 1 Utöver de frågor som anges på annan plats i stadgan, ska följande
beslutas om av fullmäktige.
Verksamhetsplan för SFS.
Ekonomiska ramar för SFS.
Medlemskap för SFS i andra organisationer.
Fastställande av bokslut.
Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det senast avslutade
verksamhetsåret.”
I Stockholms universitets studentkårs (SUS) motion “Följebrevet ska ingå som
en del av propositionen” nämner vi tydlighet och beslutsuppföljning. Det är med
detta som grund SUS föreslår denna stadgeändring. När SFSFUM beslutar om
enbart ekonomiska ramar orsakar detta otydlighet för medlemskårerna vilket
beslut om en budget skulle kunna förenkla.
●
●
●
●
●

Varför skulle denna revidering då göra det tydligare? För att titta tillbaka på
föregående verksamhetsår så beslutade fullmäktige om ett dokument - där
uppfattningen från medlemskårerna var att det var hela budgeten man
beslutade om. Där verkar dock medlemskårerna och SFS styrelse ha skilda
åsikter i detta. Bedömningen SFS styrelse har gjort är att detta är någonting
styrelsen har rätt att besluta om - med grunden i att SFSFUM enbart beslutar
om en ekonomisk ram. Detta innebär att så länge totalen är densamma som
fullmäktige beslutat så är en sådan omfördelning tillåten (SFS Dnr: O44153/1617).

26

ÖM

SUS är istället av åsikten att SFSFUM bör besluta om en budget - inte en
detaljbudget men en fullgod budget och inte enbart det totala utfallet.
SUS föreslår därför följande revidering:
“Kapitel 2 Fullmäktige
2 § Fullmäktiges frågor
Mom. 1 Utöver de frågor som anges på annan plats i stadgan, ska följande
beslutas om av fullmäktige.
●
●
●
●
●

Verksamhetsplan för SFS.
Budget för SFS.
Medlemskap för SFS i andra organisationer.
Fastställande av bokslut.
Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det senast avslutade
verksamhetsåret.”
Därför yrkar vi att:

-

att i Sveriges förenade studentkårers stadga, kapitel 2 Fullmäktige,
paragraf 2 moment 1 ersätta “Ekonomiska ramar” med “Budget”
Bakom denna motion står:
Stockholms universitets studentkår (SUS)

Styrelsens motionssvar #ovrigt-12-1
Styrelsen håller med motionären om att dagens lydelse är otydlig i den mån att
det skapar förvirring och skilda förväntningar.
Styrelsen lägger idag fram ett förslag som i stor utsträckning liknar en budget,
även om stadgan endast fastställer att fullmäktige ska fatta beslut om de
ekonomiska ramarna. Om fullmäktige beslutar att bifalla motionen kommer
därför huvuddelen av nästa års proposition ha liknande delar. Att införa att
fullmäktige beslutar om budget möjliggör även att de avskrivningar som
organisationen har kan skrivas in och att en investeringsbudget beslutas om för
att komplettera den ordinarie budgeten.
Under nästa arbetsår kommer SFS behöva arbeta fram vilka delar som ska vara
med i den ekonomiska propositionen så att det blir ett strategiskt styrdokument
som är lättförståeligt, uppföljningsbart och transparent. Om fullmäktige beslutar
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att gå från ekonomiska ramar till en budget kommer det dock bli klart att
fullmäktige beslutar om de övergripande kostnaderna för vart kostnadsställe
inom organisationen, i stil med den ekonomiska ram som styrelsen presenterar
idag. Det är dock viktigt att påpeka att en budget alltid bara är en prognos och
att det därför kan uppstå oförutsedda tillfällen där organisationen måste frångå
de övergripande ramar som är satta. Organisationen kommer dock alltid behöva
avrapportera sin verksamhet mot budgeten och kommer då behöva motivera sina
beslut och avvägningar.
Styrelsen instämmer att fullmäktige inte bör besluta om en detaljbudget. Det är
viktigt att SFS fortsätter att ha en operativ flexibilitet och att organisationen på
bästa sätt kan prioritera inom ekonomin utifrån de strategiska beslut
fullmäktige tar genom SFS verksamhet och en eventuellt budget. Styrelsen anser
därför det är viktigt att avslutningsvis påpeka att vi yrkar bifall på motionen
med utgångspunkt att ändringen inte leder till fullmäktige diskuterar enstaka
detaljposter förutom i undantagsfall. Målet är att ge fullmäktige de bästa
möjligheterna att ta informerade strategiska beslut om SFS ekonomi.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-13-1
Arvode för studentrepresentanter
Vi anser att skrivningen i nuvarande ställningstagande: en öppen och jämlik
högskola för alla, är aningen vagt och vill därför lägga till en extra mening för att
förklara vad som menas med ersättning för studentrepresentanter.
Ersättning till andra uppdragstagare är ofta ersatt med kompensationstimmar
eller så ingår mötestiderna som viss procentsats i den ordinarie tjänsten. Då en
student redan förväntas lägga 100% av sina arbetstimmar på sina studier och
inte får kompensation av CSN eller annan bidragsgivare för att engagera sig
inom studentrepresentation ska ersättning istället utgå från lärosätet och denna
skall vara ekonomisk, i form av arvode.

Därför yrkar vi att:
-

Ändra: 3.8, andra stycket, från
Bristande kompensation för studenter och doktorander kan vara ett
hinder för att delta i studentinflytande. SFS menar att om
kompensation utgår till de valda representanterna som ej är
studenter ska det även utgå en kompensation/ersättning till
studentrepresentanten. Kompensation till doktorander ska syfta till
att skapa möjlighet att delta i studentinflytande och kollegialt
inflytande inom ramen för doktorandtjänsten.
till
Bristande kompensation för studenter och doktorander kan vara ett
hinder för att delta i studentinflytande. SFS menar att om
kompensation utgår till de valda representanterna som ej är
studenter ska det även utgå en kompensation/ersättning till
studentrepresentanten. Då en student inte kan ersättas med
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kompensationstimmar eller procentuell andel av tjänst så ska
ersättningen istället vara ekonomisk i form av arvode. Arvodets
storlek skall vara överensstämmande med de icke studerandes
kompensation. Kompensation till doktorander ska syfta till att
skapa möjlighet att delta i studentinflytande och kollegialt
inflytande inom ramen för doktorandtjänsten.
Bakom denna motion står:
Göta studentkår

Styrelsens motionssvar #ovrigt-13-1
Styrelsen förstår motionärernas mening med att vilja definiera att ersättning för
studentrepresentantuppdrag ska vara av ekonomisk form. Däremot menar
styrelsen att arvodets form och storlek inte bör detaljstyras på nationell nivå,
utan är en lokalpolitisk fråga som bör beslutas vid respektive lärosäte. Styrelsen
anser att nuvarande formulering är tillräckligt tydlig och bred på ett sådant sätt
att studentrepresentanter ska ersättas för sina förtroendeuppdrag.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-14-1
Nationell databas för kurser inom
forskarutbildningen
Många forskarstuderande upplever det som svårt att finna relevanta kurser
inom ramen för forskarutbildningen. På samma sätt är det svårt för de
kursledare att nå ut med information om de kurser som anordnas inom ramen
för forskarutbildningen. I dag fungerar systemet tämligen slumpmässigt – kurser
annonseras genom fakultets- eller institutionsplattformar och inte alltför sällan
sprids ordet genom personliga nätverk.
För att råda bot på detta ineffektiva system föreslår Lunds doktorandkår en
nationell databas för kurser som anordnas inom ramen för Sveriges universitets
och högskolors forskarutbildningar. En sådan databas skulle innebära
tidsbesparingar för såväl forskarstuderande som kursansvariga samt medverka
till en större mobilitet mellan lärosätena. Vidare skulle en nationell databas
medföra vissa samordningsfördelar som på sikt skulle kunna öppna upp för
framtida samarbeten och kunskapsutbyten mellan de svenska lärosätena.
Därför yrkar vi att:
-

SFS arbetar för att skapa en nationell databas för de kurser som
anordnas inom ramen för forskarutbildningen vid Sveriges
universitet och högskolor.
Bakom denna motion står:
Lunds doktorandkår

Styrelsens motionssvar #ovrigt-14-1
Styrelsen ser helst att prioriterade frågor för påverkan tar form inom SFS
Verksamhet 18/19. Det gäller även denna motion då prioriteringen är
verksamhetsstyrande av påverkansarbetet.
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Styrelsen anser att förslaget är bra. SFS har idag åsikter som stämmer överens
med de som motionärerna efterfrågar angående doktorandtjänster (SFS:s syn på
högskolans omfattning, utbud, finansiering och antagning, sidan 19). Dessa
åsikter skulle kunna omfatta även doktorandkurser.
SFS har möjlighet att redan idag tala om vikten av öppna utlysningar via
exempelvis en nationell databas. Detta görs även vid lämpliga tillfällen. Senare
exempel är vid diskussion med sekretariatet för nordiska ministerrådet, samt i
dialog med statliga forskningsfinansiärer. Styrelsen anser däremot att de
påverkanstillfällen och det arbete som görs idag täcker upp tillräckligt för att
fokus det kommande året läggs specifikt på de frågor som föreslås i proposition 1:
SFS Verksamhet 18/19.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-15-1
Ge studenter makt att välja betalplan
I många fall så kan det ske att en student blir tvungen att betala tillbaka pengar
som en inte har rätt att få. Beloppet kan variera från hundralappar till
femsiffriga belopp. Centrala studiestödsnämnden, CSN, begär då återkrav om
studenters inkomst överstiger friårsbeloppet, och detta ska betalas inom en
ganska kort period. Studenter kan visserligen skicka en förfrågan om att få en
betalningsplan, men det finns två problem för nuvarande: Först o främst gör
CSN själv bedömningen ifall någon är berättigad en betalningsplan genom att
granska ens ekonomiska situation. För det andra så bestämmer dem även hur
betalningsplanen ska vara utformad.
Vi menar att det inte är rimligt att en myndighet ska göra en bedömning för
samtliga individer ifall de kan ha en betalningsplan eller inte. Det bästa vore
ifall studenten själv skulle kunna få bestämma det och i så fall hur den periodvis
ska vara utformad.
Därför yrkar vi att:
-

I SFS ställningstagande: En öppen och jämlik högskola för alla,
under 3.5 Studiemedelssystemet, lägga till stycket
”Studiemedelsystemet behöver även ändras på ett sätt som gör att
studenterna kan få bestämma hur vissa betalningar ska ske. SFS
anser därmed att studenter själva ska få bestämma ifall de vill ha
en betalningsplan ifall de har blivit återbetalningsskyldiga. Formen
för betalningsplanen ska bestämmas av studenten i så stor
utsträckning som möjligt.”
Bakom denna motion står:
Göta studentkår
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Styrelsens motionssvar #ovrigt-15-1
Styrelsen är av annan mening än motionärerna och menar att en myndighet
rimligtvis bör kunna bedöma hur en betalning ska i de fall en student blir
tvungen att betala tillbaka pengar som en inte hade rätt att få. Det är ett
etablerat sätt för ett flertal myndigheters arbetsformer.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
Motion #ovrigt-16-1
Utöka studiemedlet periodvist
Idag så lever vi väldigt länge. Det innebär att en person med god sannolikhet
kommer att vilja byta riktning i livet och göra någonting annat. Som Centrala
studiestödsnämnden fungerar idag så kan en ta ut maximalt 240 veckors
studiestöd och sen kan en inte få ut mer pengar därigenom. Undantaget är vid
specifika behov som till exempel att någon är i mitten av en utbildning och snart
blir färdig med sin examen. Liknande möjligheter finns tyvärr inte om någon vill
påbörja en ny utbildning. Om någon vill byta karriärsinriktning i livet så bör det
finnas en möjlighet till att utbilda sig inom det nya ämnet, även om personen
tidigare redan har tagit ut 240 veckors studiemedel.
Förslaget som står i SFS nuvarande dokument, SFS ställningstagande: En öppen
och jämlik högskola för alla, är ett bra förslag som tekniskt sett möjliggör för ett
livslångt lärande. Fast istället för att studiemedlet ökar rakt av så vill vi att det
funktionerar på ett sätt som gör att medlet ökar med tiden.
Därför yrkar vi att:
-

I SFS ställningstagande: En öppen och jämlik högskola för alla,
under 3.5 Studiemedelssystemet, ersätta meningen ”SFS anser att
antalet veckor det går att söka studiemedel för ska utökas från 240
till 320” till ”SFS anser att studiemedlet, 8 kalenderår efter uttagen
examen, ska öka med 120 veckor”.
Bakom denna motion står:
Göta studentkår

Styrelsens motionssvar #ovrigt-16-1
Styrelsen ser problem med hur motionärernas förslag skulle gynna de studenter
som vill byta karriär- eller studieinriktning. Motionärernas förslag innebär att
enbart de med uttagen examen har rätt till ökat antal veckor och då har chansen
att påbörja en ny utbildning. De skulle dessutom behöva vänta åtta år för att
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påbörja den utbildningen och det eventuella karriärbytet. Den nuvarande
lydelsen i ställningstagandet inkluderar även de som har läst fristående kurser
eller som inte har en uttagen examen.
Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att:
-
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Övriga motioner
#ovrigt-3-2
Yrkande på “Sista betalningsdag sista juni
innevarande verksamhetsåret”
Styrelsen instämmer med motionärerna i #ovrigt-3-1 och #ovrigt-7-1 att det bör
tydliggöras över betalningsdag för medlemsavgiften. Därför har styrelsen lagt in
ett nytt yrkande som vi anser uppnår tydligheten som efterfrågas av
motionärerna.
Därför yrkar styrelsen att:
lägga in i SFS stadga, 1 kap, under 8 § Medlemsavgift Mom 4 "att sista
betalningsdag för medlemsavgiften är den 30/6 innevarande
verksamhetsår."
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