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1.

Mötets öppnande
SFS Fullmäktige förklaras öppnat av SFS Ordförande Caroline Sundberg den 13
maj 2016 klockan 13:10 i Uppsala.

2.

Justering av röstlängd
Caroline Sundberg föreslår att fastställa röstlängden till 330 mandat enligt
följande närvaro:
Blekinge Studentkår, 5 mandat
Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår, 4 mandat
Corpus Medicum, 4 mandat
Chalmers Studentkår, 14 mandat
Dalarnas Studentkår, 8 mandat
Gefle studentkår, 8 mandat
Gotlands Studentkår Rindi, 4 mandat
Göta Studentkår, 18 mandat
Halmstad studentkår, 7 mandat
Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds Universitet, 5 mandat
Jönköpings Studentkår, 9 mandat
Karlstad Studentkår, 11 mandat
Kungliga musikhögskolan studentkår, 2 mandat
Linnéstudenterna, 18 mandat
Luleå studentkår, 6 mandat
Lunds Naturvetarkår, 3 mandat
LundaEkonomerna, 5 mandat
Mälardalens studentkår, 10 mandat
Sahlgrenska akademins studentkår, 6 mandat
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, 8 mandat
Stockholms universitets studentkår, 37 mandat
Studentkåren DISK, 3 mandat
Studentkåren i Borås, 8 mandat
Studentkåren i Skövde, 6 mandat
Studentkåren i Östersund, 4 mandat
Studentkåren Malmö, 16 mandat
Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF), 11
mandat
Studentkåren vid Högskolan Väst, 7 mandat
Studentkåren vid konstnärliga fakulteten Malmö, 2 mandat
SöderS, 9 mandat
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, 10 mandat
Tekniska Högskolans Studentkår, 17 mandat
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Ultuna studentkår, 3 mandat
Umeå naturvetar- och teknologkår, 5 mandat
Uppsala studentkår, 23 mandat
Veterinärmedicinska föreningen, 2 mandat
Örebro Studentkår, 12 mandat
Beslut
att fastställa röstlängden till 330 mandat enligt närvarolistan.

Efter beslut om att uppta Odontologiska studentkåren i Malmö och Umeå
studentkår som medlemmar under punkt 11. ”Upptagande av nya medlemmar”
öppnades punkten justering av röstlängd igen.
Mötespresidiet föreslår att lägga till följande mandat till röstlängden:
Odontologiska studentkåren i Malmö, 1 mandat
Umeå Studentkår, 14 mandat
Samt att justera röstlängden för resterande del av mötet till 345 mandat.
Beslut
att bifalla mötespresidiets förslag.

3.

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Styrelsen föreslår att välja Mikael Benserud, Suzanne Green, Jonas Boström
och Mimmi Garpebring till mötesordföranden.
Beslut
Att bifalla styrelsens förslag.
Styrelsen föreslår att välja Tove Ahlsten, Moa Björnemalm, Angelica Kauntz
och Markus Andersson till mötessekreterare.
Beslut
Att bifalla styrelsens förslag.

4.

Val av justeringspersoner
Oskar Johansson, Humanistiska och teologiska Studentkåren vid
Lunds universitet, föreslår att välja Tillie Johansson, Corpus Medicum
Lund, till justeringsperson och rösträknare.
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Beslut
att bifalla Oskar Johanssons förslag.
Sofia Nordling, Göta Studentkår, föreslår att välja Simon Ivarsson,
Sahlgrenska akademiens studentkår till justeringsperson och rösträknare.
Beslut
att bifalla Sofia Nordlings förslag.
Caisa Lycken, Uppsala Studentkår föreslår att välja Emma van Aller,
Uppsala studentkår till justeringsperson och rösträknare.
Beslut
att bifalla Caisa Lyckens förslag.

Samuel Nilsson, Sahlgrenska akademiens studentkår, föreslår att välja
Lina Olofsson, Göta studentkår till justeringsperson och rösträknare.
Beslut
att bifalla Samuel Nilssons förslag.

5.

Mötets behöriga utlysande
Styrelsen föreslår att anse mötet behörigt utlyst.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

6.

SFS Fullmäktiges Arbetsordning
Styrelsen föreslår att lägga till ett nytt avsnitt 1.1.8 enligt nedan:
”1.1.8 Talartid”
I plenum är talartiden begränsad. Ett inlägg på första talarlistan får vara 90
sekunder. Ett inlägg på andra talarlistan eller en plädering vid val får vara 60
sekunder. Ett inledningsanförande får vara i 3 minuter. Mötespresidiet kan
godkänna en förlängning av inledningsanförandet, förbehållet att ett önskemål
om förlängning anmäls till mötespresidiet senast när ärendet lyfts i plenum”
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.
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Under söndagens morgon öppnas punkten på nytt för att hantera
följande förslag:
Mötespresidiet föreslår att införa yrkandestopp kl.10.15 söndagen den 15 maj
med förbehållet att mötespresidiet har rätt att lägga yrkanden som krävs av
mötesteknisk karaktär samt rätten att tillåta jämkningsyrkanden vid behov.
Beslut
att bifalla mötespresidiets förslag.

Styrelsen föreslår att fullmäktige tillåter styrelsen undantag från
yrkandestoppet under dagordningspunkten om medlemsavgift.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

Mötespresidiet föreslår att fastställa det framvaskade förslaget.
Beslut
att anta det framvaskade förslaget.

7. Val av torgfunktionärer
Styrelsen föreslår att välja Erika Darljung, Christian Stråhlman, Ruby Jarl,
Michel Rowinski, Sofia Näslund, Johan Liljeholm, Martin Bagge, Madeleine
Holgersson, Saga Sterner och Daniel Kraft till torgfunktionärer.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.
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8. Val av inkluderingsfunktionärer
Styrelsen föreslår att välja Tobias Holmberg och Åsa Hansson till
inkluderingsfunktionärer för att under mötet arbeta med att främja jämlikhet,
tillgänglighet och inkludering enligt styrelsens arbetsbeskrivning.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

9. Fastställande av dagordningen
Styrelsen föreslår att fastställa dagordningen enligt utskickat förslag.
Beslut
att fastställa dagordningen enligt utskickat förslag.

Mötespresidiet öppnade punkten igen kl.13.04 den 14 maj.
Mötespresidiet föreslår att riva upp tidigare beslut om dagordning för
justering.
Beslut
att riva upp tidigare beslut om dagordning för justering.

Mötespresidiet föreslår att lägga punkt 16. ”Verksamhetsberättelse
2014/2015 som underpunkt till punkt 15. ”Berättelser” och följdjustera
numreringen konsekvent.
Beslut
att flytta punkten ”Verksamhetsberättelse 2014/2015” och följdjustera
numreringen konsekvent.
Mötespresidiet föreslår att anta det framvaskade förslaget på dagordning.
Beslut
att anta det framvaskade förslaget.
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10.

Inrättande av åsiktstorg
SFS styrelse föreslår att inrätta följande åsiktstorg:
Fredag 15.30-18.30
o
o
o
o
o

Verksamhetsberättelse
En öppen högskola för alla
Medlemsansökan LSU
Uttalande: Internationaliseringen av högre utbildning kan inte vänta!
Övriga motioner

Lördag 08.00-12.00
o
o
o
o

Ekonomiska ramar 2016/2017
Medlemsavgift för verksamhetsåret 2016/2017 samt preliminär
medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018
SFS verksamhet
SFS syn på tillträde till högre utbildning

Beslut
att bifalla SFS styrelses förslag.

11.

Upptagande av nya medlemmar
SFS Styrelse föreslår att bevilja Umeå Studentkår medlemskap i SFS.
SFS Styrelse föreslår att bevilja Odontologiska studentkåren i Malmö
medlemskap i SFS.
Beslut
att bevilja Umeå Studentkår medlemskap i SFS.
att bevilja Odontologiska studentkåren i Malmö medlemskap i SFS.
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12.

Interpellationer
Interpellation-1
Internationalisering och inkludering /
Internationalization and Inclusiveness
Bakgrund: Under det senaste SFSFUMmötet togs flera beslut angående
hur SFS skulle jobba med inkludering, med fokus på internationella
studenter.
Här är några av de besluts som togs på ämnet:
“SFS ska även inkludera en sammanfattning på engelska i alla sina
rapporter från och med 2016”
“Ytterligare utveckla sitt arbete med att göra det årliga
fullmäktigemötet mer inkluderande för alla studenter som SFS
representerar, med ett särskilt fokus på internationella studenter”
“Utveckla sitt arbete med kommande värdar av SFS fullmäktige, och
skapa tips och riktlinjer för hur de gör eventet så välkomnande och
inkluderande som möjligt. Detta inkluderar även sociala aktiviteter.”
Dessa beslut togs dels för att flera medlemskårer uttryckte att deras
internationella medlemmar inte kände att de kunde delta in SFS arbete,
inte ens det arbete som rör internationella studenters situation och
rättigheter. Det är odemokratiskt att representera en grupp människor,
prata för dem, och samtidigt inte göra det möjligt för dem att prata för
sig själva eller ens kunna förstå vad organisationen gör för dem.
Med dessa beslut åtog sig SFS att bli en mer inkluderande och
tillgänglig organisation när det gäller framförallt internationella
studenter. Detta har inte varit synligt det gångna året. Med detta som
bakgrund ställs följande frågor till SFS:
1. Hur har SFS arbetat med att göra SFS Fullmäktigemöten mer
inkluderande för internationella studenter?
2. Inte ens inbjudan till SFSFUM skickades på engelska. Vad har
SFS för förklaring till det?
3. Hur är det nuvarande SFSFUMmötet mer inkluderande för
internationella studenter än tidigare möten?
4. Hur lång har SFS kommit med att skapa tips och riktlinjer för
välkomnande och inkluderande möten?
5. Kan SFS visa för sina medlemskårer progressionen de har gjort
med dessa tips och riktlinjer?
ENGLISH
Internationalization and Inclusiveness
9
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Background: During the last SFSFUM, several decisions were taken
about how SFS would work with inclusiveness, with a special focus on
international students.
These are some of the decisions that were taken last year:
“SFS ska även inkludera en sammanfattning på engelska i alla sina
rapporter från och med 2016” (SFS will include a summary in English in
all their reports starting 2016)
“Ytterligare utveckla sitt arbete med att göra det årliga
fullmäktigemötet mer inkluderande för alla studenter som SFS
representerar, med ett särskilt fokus på internationella studenter”
(Further develop its work by making the yearly FUM meetings more
inclusive for all the students that SFS represents, with a special focus on
international students)
“Utveckla sitt arbete med kommande värdar av SFS fullmäktige, och
skapa tips och riktlinjer för hur de gör eventet så välkomnande och
inkluderande som möjligt. Detta inkluderar även sociala aktiviteter.”
(develop their work with the coming SFSFUM, and get tips and
guidelines to make the event as welcoming and including as possible,
also including social activities)
These decision were taken partly because several member union’s
members expressed that their international members did not feel that
they could participate in the work of SFS, even when SFS works a lot for
the rights of international students. It is undemocratic to represent a
group of people, speak for them, and not make it accessible for them to
speak for themselves, or even know what the organisation is doing for
them.
With these decisions, SFS vowed to become more accessible and inclusive
to international students. This hasn’t been very visible for the past year.
With this in account, the following questions are directed to SFS:
1. How has SFS worked to make the FUM meetings more inclusive
for international students?
2. Not even the invitation to SFSFUM was sent in English. What
explanation does SFS have for this?
3. How is the current SFSFUM meeting, more inclusive to
international students than the previous ones?
4. How far has SFS gotten with creating tips and guidelines?

Bakom denna interpellation står:
Studentkåren Malmö
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

10
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Styrelsens interpellationssvar
Interpellanterna har ställt frågor om hur SFS ska verka för att
ytterligare möjliggöra för internationella studenter att vara en del av
studentrörelsen. Styrelsen vill först tacka interpellanterna för deras
engagemang i frågan och uppmuntra de interpellerande kårerna att
fortsätta med sitt goda arbete på området.
Fullmäktige antog förra året mycket riktigt dokumentet SFS identitet
och långsiktiga utvecklingsområden som innehöll de stadganden som
interpellanterna redogör för i sin interpellation. I verksamhetsplanen för
detta verksamhetsår (15/16) under avsnittet 5.1 fanns en konkret
aktivitet om att det i SFS rapporter skulle finnas ett abstract på
engelska.
Inledningsvis vill styrelsen understryka att det övergripande målet om
att alla studenter ska ha en möjlighet att kunna påverka sina studier
genom studentkårspåverkan är angeläget. SFS långsiktiga ambition är
således att vara så tillgänglig som möjligt både för svensktalande som
för studenter som inte behärskar det svenska språket. Det är genom en
pågående politisk diskussion som SFS formar sina ställningstaganden
och där har alla studenter en given plats. I den aktuella interpellationen
är frågorna väldigt specifika och styrelsen önskar först öppna upp för en
bredare principiell diskussion.
Efter förra årets fullmäktige framgår att SFS på längre sikt aktivt ska
arbeta för att inkludera fler grupper till SFS verksamhet. Under året
har ett arbete påbörjats med att översätta de viktigaste styrdokumenten
och efter detta kommande fullmäktigemöte kommer de politiska
ställningstaganden som antas skickas till översättning. Det har under
året inte producerats några rapporter på svenska, varför det är naturligt
att det inte har skrivits några sammanfattningar på engelska. SFS
kommer under hösten 2016 släppa en rapport helt på engelska i
projektet United for student Equality (fd. NIKK-projektet). Med detta
vill styrelsen belysa att frågan inte är bortglömd och att det pågår ett
fortgående arbete att utveckla verksamheten för att ligga i linje med den
långsiktiga målplanen som fullmäktige antog förra året. Det handlar
även om att den efterfrågade förändringen inte har angetts som en
särskild aktivitet i den nuvarande verksamhetsplanen (15/16) med
undantag för avsnittet 5.1. Eftersom fullmäktige genom fastställandet av
verksamhetsplanen har prioriteterat andra frågor framför den nu
aktuella frågeställningen, har styrelsen prioriterat arbetet efter de
vägval som gjorts i verksamhetsplanen. Det tillsammans med att
organisationen inte har obegränsat med resurser i form av tid och
pengar har arbetet enbart påbörjats och inte i en sådan omfattning som
interpellanterna genom frågeställningarna hade önskat att se.
Styrelsen ställer sig frågan till om en kallelse på engelska till
fullmäktige är de viktigaste åtgärderna för att skapa en inkludering av
11
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internationella studenter i vår gemenskap. Det eftersom
fullmäktigemötet har svenska som mötesspråk och samtliga handlingar
är skrivna på svenska. Vår mening är snarare att en kallelse skulle
kunna ge den enskilde internationella studenten förväntningar på att
mötet hålls på engelska, vilket det i dagsläget inte gör.
Styrelsen vill därför öppna upp för fullmäktige att fundera kring om
fullmäktigesammanträdet ska byta språk och vara helt på engelska eller
om det enbart ska tolkas till ett annat språk. I båda möjligheterna
behöver man göra noga överväganden mellan syftet och det utfall som en
eventuell reformering skulle innebära för diskussionerna under
fullmäktige. En avvägning som SFS kommer att behöva ta ställning till
är antingen en högre kostnad för fullmäktige om det ska tolkas eller att
andra grupper exkluderas om mötet helt hålls på engelska. Styrelsen
ställer sig frågan om den sakpolitiska diskussionen skulle gynnas av ett
sådant förslag. Vi vill med denna diskussionen tydliggöra att det är svårt
att ge förutsättningar för att inkludera alla. SFS ambition som den
uttrycks i SFS långsiktiga utvecklingsområden står alltjämt kvar: att
SFS ska öka möjligheterna för att de internationella studenterna ska
kunna delta och att detta arbete kommer bedrivas löpande framöver
utifrån de prioriteringar som fullmäktige gör.
Svaret på interpellanternas frågor är att årets fullmäktige kommer vara
minst lika inkluderande som tidigare år. Det har inte skickats någon
kallelse på engelska av ovan nämnda anledning och arrangerandet av
SFS fullmäktige är ett samarrangemang mellan SFS och värdkåren för
fullmäktige. Det innebär att det ska finnas möjlighet för värdkåren att
få sätta sin prägel på arrangemanget. Styrelsen har för närvarande
ingen detaljkunskap gällande hur programmet ser ut för årets
fullmäktige, vilket gör det svårare att kunna uttala sig om och hur årets
fullmäktige blir mer inkluderande för de internationella studenterna.
Styrelsen avser att överlämna denna interpellation till projektledningen
för att vi gemensamt ska bli påminda om behovet av hänsyn under
arrangemang för delegater med annat språk än svenska. Under året har
en del aktiviteter genomförts, bland annat översättningar av
övergripande politiska dokument. Det är självklart alltid möjligt att
kontakta styrelsen om något behöver förtydligas, vilket även gäller vid
språkliga frågor.
Styrelsen vill avslutningsvis motivera interpellanterna till att fortsätta sitt egna
arbete på kårerna att få de internationella studenterna mer delaktiga och skapa
ett inkluderande klimat för alla studenter. Styrelsen tittar med nyfikenhet på
de aktiviteter som interpellanterna idag bedriver.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 1 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 1 besvarad.
12
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Interpellation-2
3.5 Politiska ambitioner (proposition 1)
Samverkande studenter (SamS) önskar en förklaring till
ställningstagandet; att basera ersättningsbeloppen på deltagande
snarare än prestation, under rubriken ”studenters lärande i centrum –
inte genomströmning”. SamS menar att detta ställningstagande saknar
motivering i propositionen och undrar därför.
1. Varför har styrelsen valt att föreslå en såpass stor förändring
utan att tydligt motivera det i texten?
2. Finns det någon anledning att tro att detta skulle leda till ökad
kvalitet i undervisningen eller öka kunskapen hos studenten?
3. Finns det några tankar på hur deltagande skall operationaliseras
och mätas?
Bakom denna interpellation står:
Blekinge Studentkår
Dalarnas studentkår
Gotlands studentkår Rindi
Halmstad Studentkår
Studentkåren i Skövde
Studentkåren i Östersund
Studentkåren vid Högskolan Väst

Styrelsens interpellationssvar
Styrelsen vill tacka för de nyfikna frågorna och hoppas att våra svar ska
vara klargörande.
Fråga 1: Varför har styrelsen valt att föreslå en såpass stor förändring
utan att tydligt motivera det i texten?
Styrelsen 2014/2015 motiverade noggrant sitt förslag i den proposition
som blev antagen på fullmäktige 2015 och som nu heter “SFS syn på
högskolans omfattning och utbud” (O11-11/1415). Under avsnitt 5.2, som
innehåller SFS ställningstaganden om högskolans finansiering, tog SFS
ställning för en deltagandebaserad resurstilldelning som ett led i den
bärande idén att staten ska ersätta utbildningens verkliga kostnader.
Förslaget i årets verksamhetsplan är alltså ingen förändring, utan en
konsekvens av förra årets fullmäktigebeslut.
Fråga 2: Finns det någon anledning att tro att detta skulle leda till ökad
kvalitet i undervisningen eller öka kunskapen hos studenten?
Fullmäktiges ställningstagande bygger på att en deltagandebaserad
resurstilldelning gör att de medel lärosätet får för att bedriva utbildning
13
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blir oberoende av studenternas prestationer. Oavsett hur väl
undervisningen är upplagd, kan högskolan aldrig garantera att en
student deltar i utbildningen, lär sig och blir godkänd. I dagens
prestationsbaserade system sjunker högskolans ersättning om studenter
inte klarar kursen, vilket leder till en negativ spiral där överintag
premieras framför utveckling av kvaliteten.
Fråga 3: Finns det några tankar på hur deltagande skall
operationaliseras och mätas?
Nej, fullmäktiges ställningstagande är principiellt och ska inte övertolkas. Det
bygger på att frågan om att studenten skapar kostnader för lärosätet både när
den antas (planering, förberedelse, kapacitetsuppbyggnad osv) och när den
deltar i utbildningen (handledning, rättning av uppgifter etc.). En underkänd
student kostar lika mycket som en godkänd, men en deltagande mer än en som
inte deltar. Däremot går det hand i hand med det Sverige har åtagit sig, och som
SFS stöder, att högskolans utbildning ska vara studentaktiv. Det ligger därför i
utvecklingens riktning att lärosätet måste bry sig mer om sina studenters
deltagande.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 2 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 2 besvarad.

Interpellation-3
Interpellation gällande kostnader för resor/kost/logi
SamS (Samverkande Studenter) anser att det är viktigt att kostnader för
resor/kost/logi hålls på en så låg nivå som möjligt, både av ekonomiska
och miljömässiga skäl och önskar då ställa följande fråga:
1. Hur arbetar SFS för att resor, kost och logi för styrelsen,
valberedningen och doktorandkommittén skall bli så låga som
möjligt?
Bakom denna interpellation står:
Blekinge Studentkår
Dalarnas studentkår
Gotlands studentkår Rindi
Halmstad Studentkår
Studentkåren i Skövde
14
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Studentkåren i Östersund
Studentkåren vid Högskolan Väst

Styrelsens interpellationssvar
SFS ambition är att resa och bo både så klimatsmart och ekonomiskt som
möjligt. Styrelse, valberedning och doktorandkommittén reser oftast med tåg i
enlighet med SFS resepolicy, bor på vandrarhem i tre- till fyra bäddsrum och
äter så billigt som möjligt. I de fall när ledamot bor väldigt långt ifrån, var möte
ska äga rum reser hen med flyg, men det är undantag som måste förankras med
SFS kanslichef. Dessutom arbetar SFS för att hitta samarbeten och avtal som
gör att vi kan sänka kostnader för resor och logi. Styrelsen försöker också, så
långt det är praktiskt möjligt och inte går ut över möten mm, att välja
kostalternativ som är prisvärda i den lägre prisklassen.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 3 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 3 besvarad.

Interpellation-4
Interpellation gällande Bästa Festen
I Proposition 2: SFS Ekonomiska Ramar 2016-2017 framgår det i ”Noter
till de ekonomiska ramarna” på sida 3 OH-kostnader för Bästa Festen på
236 000 kr som inte återfinns under verksamhetskostnaderna på sida 1.
Dock har man valt att inkludera de OH-intäkter för Bästa Festen på 236
000 kr i verksamhetsintäkterna. Det framgår inte i dokumentet varför
OH-kostnaderna inte räknas med och därför vill SamS (Samverkande
Studenter) ställa följande fråga:
1. Varför har ni inte tagit med de OH-kostnader som framgår i P2
sida 3 för Bästa Festen i verksamhetskostnaderna på sida 1?
Bakom denna interpellation står:
Blekinge Studentkår
Dalarnas studentkår
Gotlands studentkår Rindi
Halmstad Studentkår
Studentkåren i Skövde
Studentkåren i Östersund
Studentkåren vid Högskolan Väst
15
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Styrelsens interpellationssvar
I SFS ekonomiska ramar framgår att SFS totalt får 2 miljoner kronor för
projektet vilket redovisas på sidan 1. Av ramarna framgår inte SFS kostnader
för projektet. SFS kostnader för projektet finns medräknade i posten för
kansliets verksamhets kostnader och intern faktureras projektet och då uppstår
intäkten om 236 tkr.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 4 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 4 besvarad.

Interpellation-5
Interpellation gällande nollbudget
Sams (Samverkande Studenter) har sett över Proposition 2: SFS
Ekonomiska Ramar 2016-2017 och finner oss frågande till dess innehåll.
Vi finner den tunn och att väsentlig information för att kunna ta
ställning till propositionen saknas. En mer utförlig bakgrund grundad på
tidigare ekonomiska ramar och bokslut hade underlättat beslut och
förståelse av propositionen. Där av önskar vi svar på följande fråga till
Proposition 2: SFS Ekonomiska Ramar 2016-2017:
1. Hur skulle en nollbudget se ut och vilka konsekvenser skulle den
ha organisationen?
Bakom denna interpellation står:
Blekinge Studentkår
Dalarnas studentkår
Gotlands studentkår Rindi
Halmstad Studentkår
Studentkåren i Skövde
Studentkåren i Östersund
Studentkåren vid Högskolan Väst

Styrelsens interpellationssvar
En nollbudget betyder att kostnaderna är lika stor som intäkterna och
resultatet är noll. En budget är alltid en uppskattning av
verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter som bygger på tidigare
erfarenheter kring förbrukning och behov. Det innebär att den
ekonomiska ramen som föreslås är en uppskattning av hur mycket
16
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verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader som SFS kommer att
ha under 2016/2017. Den följs sedan upp och stäms av med det faktiska
utfallet löpanade under verksamhetsåret. Det betyder att det resultat
som föreslås i SFS ekonomiska ramar är en inriktning, men det faktiska
resultat kan bli något annat på grund av att det kan hända saker i
omvärlden som påverkar SFS ekonomi, till exempel att personal slutar
eller att sponsringsbidragets nivå förändras.
Om SFS skulle föreslå ekonomiska ramar som innebär ett nollresultat till
skillnad från det föreslagna resultat om -192 000 kr, skulle
verksamhetskostnaderna behövas skäras ned med 192 000 kr. Det kommer att
påverka SFS verksamhet. På vilket sätt det kommer att påverka verksamheten
är svårt att säga på rak arm, med det innebär på kort sikt att kostnader som
inte är bundna till personal kommer skäras ned. Det innebär mindre
verksamhet, till exempel färre medlemsmöten, färre utåtriktade aktiviteter som
mingel, rundaborssamtal med mera. Styrelsen har givetvis övervägt en
nollbudget, men tycker inte att det är motiverat utifrån den stora effekt det
skulle ha på verksamheten.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 5 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 5 besvarad.

Interpellation-6
Interpellation gällande prognosen för budget 15/16
Sams (Samverkande Studenter) har sett över Proposition 2: SFS
Ekonomiska Ramar 2016-2017 och finner oss frågande till dess innehåll.
Vi finner den tunn och att väsentlig information för att kunna ta
ställning till propositionen saknas. En mer utförlig bakgrund grundad på
tidigare ekonomiska ramar och bokslut hade underlättat beslut och
förståelse av propositionen. Där av önskar vi svar på följande fråga till
Proposition 2: SFS Ekonomiska Ramar 2016-2017:
1. Hur ser prognosen ut för liggande budget?
Bakom denna interpellation står:
Blekinge Studentkår
Dalarnas studentkår
Gotlands studentkår Rindi
Halmstad Studentkår
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Studentkåren i Skövde
Studentkåren i Östersund
Studentkåren vid Högskolan Väst

Styrelsens interpellationssvar
SFS styrelse har full förståelse för att det finns önskemål om att kunna
jämföra föreslagna ekonomiska ramar med tidigare års ramar men
tyvärr är det inte möjligt. Nuvarande kanslichef tillsammans med
ekonomibyrån har utvecklat SFS ekonomihanteringssystem för att
skapa robusta hållbara ekonomiska system där SFS kan följa upp
ekonomin med hjälp av digitala ekonomiska prognoser. Från och med
april 2016 fungerar det äntligen!
Det kostar både tid och pengar att följa upp allting på en oerhört
detaljerad nivå, som inte är rimligt utifrån den ekonomi som SFS har
(relativt liten). Det är fullt tillräckligt att följa upp SFS ekonomi på en
mer övergripande nivå.
Den detaljnivå som fanns tidigare år såg bra ut på pappret, men
dispositionen ledde i själva verket lätt till felaktiga uppgifter och den var
svår att följa upp. Därför har dispositionen i ekonomisystemet förändrats
i förhållande till tidigare års ekonomiska ramar. På så sätt får vi
förutsättningar för att ta fram digitala ekonomiska prognoser från
ekonomisystemet. Det har inte tidigare varit möjligt för SFS, utan
tidigare kanslichefer har gjort prognoser manuellt med risk för att det
blir fel. I och med årets förändring skapar SFS förutsättningar för mer
träffsäkra ekonomiska prognoser som sedan kommer att ligga till grund
för nästa års ekonomiska ram och de kommer att kunna jämföras med
tidigare års ramar.
Huruvida de föreslagna ekonomiska ramarna kommer att stämma överens med
de ekonomiska prognoserna är svårt att säga innan analysen av de nya
ekonomiska prognoserna är klara. Det ekonomiska utvecklingsarbetet har skett
parallellt med arbetet med att ta fram de ekonomiska ramarna för 2016-2017.
De första ekonomiska prognoserna blev först klara till styrelsens sammanträde i
april 2016.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 6 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 6 besvarad.

18

Document id: e64be9aa-69f1-4a25-aa37-d1a92c29ce21. Page 19 of 118.

TeamEngine E-Signing

Interpellation-7
Interpellation gällande bokslut och resonemang
Sams (Samverkande Studenter) har sett över Proposition 2: SFS
Ekonomiska Ramar 2016-2017 och finner oss frågande till dess innehåll.
Vi finner den tunn och att väsentlig information för att kunna ta
ställning till propositionen saknas. En mer utförlig bakgrund grundad på
tidigare ekonomiska ramar och bokslut hade underlättat beslut och
förståelse av propositionen. Där av önskar vi svar på följande fråga till
Proposition 2: SFS Ekonomiska Ramar 2016-2017:
1. Kan SFS (Sveriges förenade studentkårer) använda sig av
tidigare års bokslut i kommentarerna till P2 som verktyg att
förmedla hur styrelsen resonerar i och med det planerade
underskottet?
Bakom denna interpellation står:
Blekinge Studentkår
Dalarnas studentkår
Gotlands studentkår Rindi
Halmstad Studentkår
Studentkåren i Skövde
Studentkåren i Östersund
Studentkåren vid Högskolan Väst

Styrelsens interpellationssvar
I bokslutet för 2014/2015 redovisade SFS ett positivt resultat om 370 276
kr. Det positiva resultatet beror i huvudsak på att det under
verksamhetsåret har kommit in engångsintäkter som är unika för detta
år och på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar och
tjänsteförändringar.
Styrelsen förde en diskussion om det är rimligt att föreslå ekonomiska ramar
som innebär ett underskott. Styrelsen landade i att det är rimligt, eftersom SFS
i bokslutet i flera år i rad redovisat ett plusresultat. Att flera år i rad gå med
överskott kan signalera gentemot staten, där SFS erhåller statsbidrag, att vi får
ett för högt statsbidrag. Utifrån det resonemanget är det rimligt att föreslå en
ekonomisk ram som har ett minusresultat om 192 000 kr.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 7 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 7 besvarad.
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Interpellation-8
P2 - Interpellation gällande; ekonomiska
målbildsgruppen, avsaknaden av flerårsöversikt samt
avsaknaden av förslag nedskärning i budget
Inledningsvis vill vi berömma Styrelsen, Presidiet och Kansliet för de
förbättringar i budget- och ekonomiarbetet som skett det senaste året.
Trots de krafttag som gjorts anser vi att det finns mycket arbete kvar att
göra, och många frågetecken som behöver redas ut. Framför allt
eftersom Fullmäktige tidigare tryckt på vikten av en gedigen ekonomi.
Därför vill vi ställa några direkta frågor till Styrelsen:
I propositionen står det följande
“Under hösten 2015 har styrelsen tillsatt två arbetsgrupper inom
området ekonomi, som en fortsättning på styrelsens tidigare arbete med
att utveckla SFS ekonomi. Den första arbetsgruppen heter
Ekonomihanteringsgruppen och arbetar med hur ekonomin kan
redovisas och rapporteras bättre på kort sikt. Den andra arbetsgruppen
heter Ekonomiska målbildsgruppen och ska arbeta med uppdraget att
bredda SFS finansiering och ta fram långsiktiga ekonomiska strategier.
I styrelsen finns det en gemensam bild av att SFS behöver bredda sin
finansiering och därmed minska beroendet av statsbidrag. Ekonomiska
målbildsgruppen kommer att arbeta med hur SFS kan bredda sin
finansiering och återkomma med en redovisning av arbetet till SFSFUM
2019. Gruppen har ett treårigt mandat, vilket innebär att de personer
som sitter i den kommer att fortsätta sitt arbete även efter att deras
mandatperiod som styrelseledamöter löpt ut. Gruppen kommer att
återkommande redovisa sitt arbete till styrelsen.”
Vi gläds åt att styrelsen är överens om att det behövs en mer breddad
finansiering för SFS, det anser vi också är viktigt så länge den är i linje
med SFS verksamhet.
Dock är vi fundersamma och kritiska till uppdraget för den Ekonomiska
målbildgruppen. Det vi ställer oss frågande till är varför gruppens
uppdrag sträcker sig under tre års tid, och vad deras uppdrag faktiskt
innebär.
Vi efterfrågar därför ett förtydligande och en bättre motivation om det
uppdrag arbetsgruppen “Ekonomisk målbild” har tilldelas samt
förklaring på varför mandatet sträcker sig över tre års tid.
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Flerårsöversikt
I budgetpropositionen står det följande:
“På fullmäktige 2015 beslutades att kommande förslag till ekonomiska
ramar ska innehålla en flerårsöversikt. Styrelsen har inte möjlighet att
lämna en flerårsöversikt i årets proposition eftersom dispositionen
behövde göras om för att möjliggöra en effektiv ekonomistyrning.”
Trots det tidigare beslutet har Styrelsen inte presenterat en
flerårsöversikt över ekonomin. Vi tycker inte att den förklaring Styrelsen
ger är tydliga nog.
1. Vi vill därför att Styrelsen tydligt redogör för varför man aktivt
går emot ett tidigare Fullmäktige-beslut och inte presenterar en
flerårsöversikt över ekonomin. På vilket sätt påverkar den nya
dispositionen möjligheten att presentera en flerårsöversikt?
2. Möjliggör inte det nya systemet en flerårsöversikt? Om ja; varför
inte?
3. Har ni inte haft tid? Om nej; varför har ni inte prioriterat det?
Nedskärningar
I budgetpropositionen står det följande:
“Verksamhetskostnaderna är i princip oförändrade jämfört med förra
verksamhetsåret. De största kostnadsposterna är personal- och
lokalkostnader. För SFS del handlar det om att försöka hålla nere
kostnaderna eftersom vi kan påverka dem i större utsträckning än
intäkterna. Det gäller i huvudsak verksamhetskostnader som till
exempel anlitande av konsulttjänster, IT/telefoni med mera.”
Samt:
“Under året kommer vi att arbeta med att hålla nere kostnaderna för att
kunna bedriva samma nivå av verksamhet även framöver utan
underskott.”
Trots att det handlar om att “försöka hålla nere kostnaderna” och att
man kommer “arbeta med att hålla nere kostnaderna för att kunna
bedriva samma nivå av verksamhet även framöver utan underskott”
kommer “verksamhetskostnaderna är i princip oförändrade jämfört med
förra verksamhetsåret”.
Vi undrar därför varför Styrelsen inte föreslår en minskning av
kostnaderna i budgetpropositionen, trots att man tycker det är
prioriterat att skära ner på kostnader.
4. Finns det konkreta förslag på åtgärder? Ska man skära ner under
året, och därmed gå emot budget?
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Bakom denna interpellation står:
Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet
Teknologkåren vid LTH
Humanistiska och teologiska studentkåren
Studentkåren vid Konstnärliga Fakulteten i Malmö
Corpus Medicum
Lunds Naturvetarkår

Styrelsens interpellationssvar
SFS styrelse har full förståelse för att det finns önskemål om att kunna
jämföra föreslagna ekonomiska ramar med tidigare års ramar men
tyvärr är det inte möjligt. Nuvarande kanslichef tillsammans med
ekonomibyrån har utvecklat SFS ekonomihanteringssystem för att
skapa robusta hållbara ekonomiska system där SFS kan följa upp
ekonomin med hjälp av digitala ekonomiska prognoser. Från och med
april 2016 fungerar det äntligen!
Det kostar både tid och pengar att följa upp allting på en oerhört
detaljerad nivå, som inte är rimligt utifrån den ekonomi som SFS har
(relativt liten). Det är fullt tillräckligt att följa upp SFS ekonomi på en
mer övergripande nivå.
Den detaljnivå som fanns tidigare år såg bra ut på pappret, men
dispositionen ledde i själva verket lätt till felaktiga uppgifter och den var
svår att följa upp. Därför har dispositionen i ekonomisystemet förändrats
i förhållande till tidigare års ekonomiska ramar. På så sätt får vi
förutsättningar för att ta fram digitala ekonomiska prognoser från
ekonomisystemet. Det har inte tidigare varit möjligt för SFS, utan
tidigare kanslichefer har gjort prognoser manuellt med risk för att det
blir fel. I och med årets förändring skapar SFS förutsättningar för mer
träffsäkra ekonomiska prognoser som sedan kommer att ligga till grund
för nästa års ekonomiska ram och de kommer att kunna jämföras med
tidigare års ramar.
Under kommande verksamhetsår kommer kanslichefen att analysera
verksamhetskostnaderna för att se om förändringar kan göras för att hitta mer
kostnadseffektiva lösningar framförallt inom IT och telefoni. I nuläget har inte
en sådan analys genomförts. Kanslichefen anar att SFS har inte de mest
kostnadseffektiva lösningar som finns, till exempel inom IT, men mer underlag
måste tas fram för att det ska vara möjligt att vidta åtgärder. Under
verksamhetsåret kan det bli aktuellt med nya lösningar som kommer att
påverka kostnadssidan positivt, och som sedan kommer att ligga till grund för
kommande års ekonomiska ramar.
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Styrelsen föreslår att anse interpellation 8 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 8 besvarad.

Interpellation-9
Interpellation om den föreslagna minusbudgeten
Det är glädjande att SFS under ett antal år gjort ett plusresultat. Vi har
däremot svårt att se hur plusresultatet skulle vara en fullgod anledning
att lägga en minusbudget för kommande verksamhetsår. Vi menar inte
att SFS ska börja bygga upp ett kapital, vi är medvetna om att SFS inte
har som mål att gå med plus, det är snarare motiveringen till
minusbudgeten vi invänder mot: SFS skulle kunna lägga en jämn budget
med samma resonemang. Inte heller verkar det särskilt troligt att SFS
riskerar klassas som en vinstdrivande organisation av skatterverket.
Enligt skatteverket räcker det inte att lägga ett plusresultat för att
klassificeras på så vis, utan ändamålet som leder till plusresultatet
måste dessutom vara av affärsmässig karaktär: vilket knappast kan
sägas om SFS.
Den godtyckliga grunden för minusbudgeten är anmärkningsvärd med
tanke på att SFS flera år i rad har lagt propositioner om höjd
medlemsavgift för medlemskårerna. Vi misstänker att det finns en
annan, rimligare förklaring som av någon anledning inte framkommer
på ett tillfredställande sätt i propositionens bakgrundstext. Vi vill därför
ge styrelsen en möjlighet att utveckla sina motiv. Exempelvis:
1. Om styrelsen under året ska arbeta med att hålla nere
kostnaderna som det står i propositionen, varför kommer det inte
ha effekt förrän nästa verksamhetsår?
2. Rör det sig om en utredning som ska genomföras?
3. Har styrelsen diskuterat vilka delar av verksamheten som leder
till minusresultatet?
Kårernas medlemstapp fortsätter, vilket kommer innebära en fortsatt
negativ ekonomisk trend för medlemskårerna, en trend som SFS i allra
högsta grad riskerar att dras med i på längre sikt. I ett sådant läge
önskar vi en mer utförlig förklaring och motivering till att SFS går back
under 2016/2017.
Bakom denna interpellation står:
Stockholms universitets studentkår
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Styrelsens interpellationssvar
Under kommande verksamhetsår kommer kanslichefen att analysera
verksamhetskostnaderna för att se om förändringar kan göras för att
hitta mer kostnadseffektiva lösningar framförallt inom IT och telefoni. I
nuläget har inte en sådan analys genomförts. Kanslichefen anar att SFS
har inte de mest kostnadseffektiva lösningar som finns, till exempel
inom IT, men mer underlag måste tas fram för att det ska vara möjligt
att vidta åtgärder. Under verksamhetsåret kan det bli aktuellt med nya
lösningar som kommer att påverka kostnadssidan positivt, och som
sedan kommer att ligga till grund för kommande års ekonomiska ramar.
En budget är alltid en uppskattning av verksamhetskostnader och
verksamhetsintäkter som bygger på tidigare erfarenheter kring
förbrukning och behov. Det innebär att den ekonomiska ramen som
föreslås är en uppskattning av hur mycket verksamhetsintäkter och
verksamhetskostnader som SFS kommer att ha under 2016/2017. Den
följs sedan upp och stäms av med det faktiska utfallet löpanade under
verksamhetsåret. Det betyder att det resultat som föreslås i SFS
ekonomiska ramar är en inriktning, men det faktiska resultat kan bli
något annat på grund av att det kan hända saker i omvärlden som
påverkar SFS ekonomi, till exempel att personal slutar eller att
sponsringsbidragets nivå förändras.
Styrelsen kan konstatera att SFS verksamhet är för stor i förhållande
till verksamhetsintäkterna. Styrelsen har inte diskuterat vilken del av
verksamheten som leder till minusresultatet eller vilken del av
verksamheten som bör bantas eller skäras ned.
Samtidigt är SFS ekonomiska ramar bara en uppskattning av
verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna som fungerar som en
inriktning för styrelsens arbete med att förvalta organisationen under året.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 9 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 9 besvarad.

Interpellation-10
Interpellation angående bristande insyn i SFS ekonomi
Då vi är av uppfattningen att det är svårt att få insyn i SFS ekonomi har
vi valt att skriva en interpellation i frågan.
Kännedom om en organisations ekonomi är grundläggande för att kunna
göra väl avvägda beslut och prioriteringar rörande all verksamhet i
organisationen. En bristande insyn i organisationens ekonomi är därför
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inte bara ett hot mot organisationens demokratiska struktur utan även
ett hot mot att organisationen styrs effektivt. Den demokratiska
aspekten av bristande insyn i ekonomin är att makten centreras till
några få personer. För organisationens del skulle det också kunna
innebära att det fattas beslut om verksamheten som inte grundar sig i
organisationens förmåga att finansiera dem. Vi vill därför veta hur
styrelsen och kansliet arbetar för att medlemskårerna ska få mer insyn i
organisationens ekonomi. Vår uppfattning är att det här har varit ett
problem i organisationen under en längre tid, därför vill vi även rikta
interpellationen till gamla presidialer om möjligt.
Styrelsen har tillsatt två grupper att arbeta med SFS ekonomi på olika
sätt. Dessa skulle kunna vara ett sätt att ge mer insyn i organisationens
ekonomi, men det framgår ingenstans hur deras uppdrag utformats eller
hur de ska arbeta vidare. Dessutom kommer dessa grupper att bestå av
före detta styrelseledamöter som sitter på treårigt mandat. Borde inte
ledamotsposterna ha utlysts? Var finns förankringen i medlemskårerna?
Vi förstår långsiktigthetstänket, men saknar förankringen.
Ett steg i att öka insynen i SFS ekonomi är att redovisa den tydligare
gentemot medlemskårerna. Resultatenheter skulle kunna vara ett sätt
att skapa tydlighet och koppla budgeten till uppföljningen i
årsredovisningen. Det är ett problem att inte poster som finns i budgeten
följs upp, som exempelvis SFSFUM. Vår fråga till styrelsen, kansliet och
före detta presidialer är alltså hur insynen i organisationens ekonomi
kunnat vara så dålig under så lång tid samt hur den ska förbättras
framöver.
Bakom denna interpellation står:
StuFF
Consensus
Göta studentkår
Uppsala studentkår

Styrelsens interpellationssvar
Styrelsens ambition är att skapa så transparenta arbetsprocesser som
möjligt och insyn för kårerna i styrelsens arbete. På SFS intranät
TeamEngine läggs styrelsehandlingar ut som även kårerna har
möjlighet att ta del av.
Styrelsens önskan är att SFS ekonomi ska vara transparent. Utifrån det
ekonomiska utvecklingsarbete som SFS har gjort tillsammans med
ekonomibyrån är det möjligt från och med april 2016 att ta fram
ekonomiska prognoser från ekonomisystemet utifrån det faktiska
utfallet jämfört med SFS ekonomiska ramar. De ekonomiska
rapporterna redovisas till styrelsen och läggs ut på TeamEngine, vilket
25

Document id: e64be9aa-69f1-4a25-aa37-d1a92c29ce21. Page 26 of 118.

TeamEngine E-Signing

gör det möjligt för kårerna att ta del av SFS ekonomi och följa hur det
går under respektive kostnadspost som redovisas i SFS ekonomiska
ramar. Det innebär att medlemskårerna kan ta del av samma
ekonomirapportering som styrelsen.
Att koppla ihop årsredovisningen med SFS ekonomiska ramar är inte
möjligt. Dessa två ekonomiska dokument har två olika syften.
Årsredovisningen redovisar organisationens ekonomi utifrån hur den
faktiskt har sett ut (utifrån bokföringen) medan SFS ekonomiska ramar
är en uppskattning av verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader
för kommande år.
SFS styrelse har två arbetsgrupper som arbetar för att utveckla SFS ekonomi,
såväl praktiskt som på lång sikt. Medlemskårerna får gärna kontakta
arbetsgrupperna och ge inspel och idéer på hur SFS ekonomi kan utvecklas.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 10 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 10 besvarad.

Interpellation-11
Interpellation angående SFS ekonomi med avseende på
externa projekt
Ett problem som vi identifierat är den ekonomiska redovisningen och
tillvägagångssättet när det kommer till externa projekt. Det gäller både
SFS fullmäktige och till exempel Bästa festen. Vid anordnandet av SFS
fullmäktige ligger det ekonomiska ansvaret på värdkåren och värdkåren
står väldigt ensam i detta. Hur tänker styrelsen kring det och vad kan
SFS göra för stötta värdkåren?
Tidigare i våras så stod StuFF värd för en konferens inom ramen för
Bästa Festen. Där själva projektet varit mycket givande för StuFF så var
den ekonomiska biten runt projektet desto rörigare. Det fanns ingen
budget att hålla sig till när vi bokade lokaler och mat vilket har gjort att
vi ställer oss frågan om hela projektet Bästa festen behandlas på samma
sätt rörande ekonomin? Om det är fallet ifrågasätter vi projektet starkt
trots att vi uppskattat att få vara en del av det och trots att det varit
väldigt positivt för oss. Vi skulle helt enkelt vilja ta del av projektets
ekonomiska resultat.
Det är bra att SFS anordnar den här typen av projekt, men för att det
inte ska ta fokus från SFS kärnverksamhet, som vi anser är nationell
påverkan, tycker vi att den här typen av externa projekt som exempelvis
Bästa Festen, ska vara generera vinst för att finansiera
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kärnverksamheten. De externa projekten ska inte vara en kostnad för
organisationen även om projektet genererar annan nytta än ekonomisk
sådan. Vi vill därför se att de externa projekten redovisas löpande. I de
fall då de inte genererar intäkter eller inte förväntas ge ett positivt
resultat bör de avslutas. I de fall då SFS står inför att gå med i ett
externt projekt bör de ekonomiska konsekvenserna utredas och
redovisas för styrelsen innan avtal skrivs. Utan dessa åtgärder tror vi
inte att de externa projekten sköts på ett sådant sätt att de är
försvarbara.Vår fråga till styrelsen och kansliet är därför hur man
tänker rörande ekonomin kring externa projekt.
Bakom denna interpellation står:
StuFF
Consensus
Göta studentkår
Uppsala studentkår
Stockholms universitets studentkår

Styrelsens interpellationssvar
Styrelsen har under året vid flertal tillfällen diskuterat ekonomin kring
de externa projekten. Styrelsen anser att de externa projekten ska bära
sina egna kostnader och inte vara en ekonomisk belastning för SFS. När
det gäller större projekt så ska de ha egna projektbudgetar. Bästa festenprojektet har en projektbudget. Därför är det märkligt att motionärerna
inte fått information om projektets budget i samband med sitt värdskap.
Kanslichefen tillsammans med projektledaren för Bästa festen har
kommit fram till hur overheadkostnaderna ska räknas fram så att SFS
får kostnadstäckning. Det är genomfört och SFS får kostnadstäckning av
Bästa festen för projektets overheadkostnader. När det gäller SFS
mindre, externfinansierade projekt, det vill säga SFSVUX och NIKKprojektet, finns det inga särskilda projektbudgetar i vår redovisning
förutom resebudgetar som uppdragsgivarna efterfrågar. Projektens
intäkter redovisas in i SFS verksamhetsintäkter. Den ekonomiska
redovisningens detaljeringsgrad måste ställas emot den tid det tar och
kostnaden för ekonomiadministrationen. Därför är det rimligt att ha
särskilda projektbudgetar som följs upp för stora projekt men inte för
små.
När det gäller SFS fullmäktige är det ett projekt med både en stor del extern
finansiering och som bedrivs tillsammans med en värdkår. Däremot skiljer sig
det från andra stora projekt genom att det är en aktivitet av central
demokratisk vikt för SFS, och som regleras i SFS stadga. Därför är det också
rimligt att SFS har kostnader för fullmäktige. Därför räknas fullmäktige inte
som ett externfinansierat projekt. SFS diskuterar gärna värdkårens uppdrag
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och ansvar för ekonomi, och vill främst att den ekonomiska sidan av värdkårens
åtagande är tydlig när ett avtal om att anordna fullmäktige undertecknas.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 11 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 11 besvarad.

Interpellation-12
SFS beroendeställning
I stycke 8 står följande:
”På sikt är det önskvärt att göra SFS mindre beroende av statsbidraget.
Hur det ska gå till är en diskussion som har påbörjats i organisationen
och som kommer ingå i den rapport som den Ekonomiska
målbildsgruppen (en arbetsgrupp i styrelsen) lämnar till SFS
Fullmäktige 2019.”
Vi förstår inte resonemanget med att bli oberoende från statsbidraget.
Det är av stor vikt att SFS är oberoende och inte vinklar sitt
påverkansarbete efter externa parter, men vi har svårt att se hur
statliga bidrag skulle innebära ett mindre oberoende än finansiering
från andra aktörer. SFS är en viktig del av samhällsutvecklingen och det
ter sig rimligt att samhället är med och stödjer verksamheten genom
statsbidraget. Det är också av stor vikt att SFS kan ägna sig åt sitt
uppdrag, och inte åt att söka externa medel. Vi ifrågasätter därför
utredningen som syftar till att bli oberoende av statsbidraget.
1. Varför vill SFS bli oberoende av statsbidraget? Vilken risk ser
SFS i att finansieras med statliga medel jämfört med andra
medel?
Bakom denna interpellation står:
Tekniska Högskolans Studentkår

Styrelsens interpellationssvar
Styrelsen har resonerat om att det på sikt är bra att bredda SFS
finansiering ifall att statsbidraget skulle minska eller försvinna. När
kårobligatoriet avskaffades kompenserades SFS med ett större
statsanslag som var ett omställningsbidrag (se den ekonomiska
utredningen till förra årets proposition om ekonomiska ramar, avsnitt
3.3.) Det finns därför anledning att anta att statsbidraget över tid
kommer att minska. Därför tycker styrelsen att det är viktigt att
undersöka och hitta alternativa finansieringsformer. Ett annat
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argument är också att visa upp gentemot staten att SFS är en aktiv
nationell organisation som samarbetar med andra, vilket i sig ger oss
bättre möjligheter att få statsbidraget.
Olika finansieringskällor påverkar oberoende på olika sätt. Det är givetvis så
att alla bidrag, även statsbidraget, medvetet eller omedvetet påverkar dem som
verkar i en organisation. Oberoendet kan minskas på två sätt: dels genom att
sprida ut det (bredda finansieringen), dels genom att öka finansieringen från
medlemsavgifterna (som kan ses som en oberoende finansiering). När det gäller
styrelsens bedömning att öka finansieringen från medlemsavgifterna se
proposition 3.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 12 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 12 besvarad.

Interpellation-13
Interpellation angående Omställningsbidrag, 2.6
Övergång från studier till arbetsliv #stycke10
Även om vi önskar att studenter bör ha en trygg ekonomisk situation i
övergångsperioden mellan studier och arbete, anser vi att informationen
om omställningsbidraget i propositionen är otillräcklig.
1. Vad räknas som avslutade studier och hur ska studenter
kvalificera sig för bidraget kombinerat med studier på heltid?
2. Är en student kvalificerad för bidraget efter avslutad kurs på
våren även om hen söker kurser till hösten samma år?
Vi anser att vi behöver mer information innan vi kan ta ställning till
förslaget.
Bakom denna interpellation står:
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet
Humanistiska och teologiska studentkåren
Studentkåren vid Konstnärliga Fakulteten i Malmö
Corpus Medicum
Lunds Naturvetarkår

Styrelsens interpellationssvar
Styrelsen tackar för interpellationen. Givetvis behöver frågan utredas på
ett grundligt sätt för att säkerställa reformens nytta för studenterna.
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Styrelsen har fått flera motioner som handlar om förslaget om
omställningsbidrag och dess likheter och olikheter med a-kassan.
Styrelsen har svarat på dem i motionsvaret till P4-2-14, där vi uttryckt
våra tankar om förslaget och de överväganden vi har gjort.
Vad räknas då som avslutade studier, och hur ska studenter kvalificera
sig för bidraget kombinerat med studier på heltid? Med avslutade
studier avser styrelsen att det inte ska vara möjligt att både ha
studiemedel och omställningsbidrag samtidigt. Styrelsen har föreslagit
ett principiellt ställningstagande för att det ska finnas ett
omställningsbidrag, men har inga detaljlösningar på exakt hur
“avslutade studier” ska definieras. Idén med omställningsbidraget är
främst att ge möjlighet att söka ett förvärvsarbete under en kortare
övergångsperiod. Det är inte heller tanken att bidraget ska kunna
användas som överbryggning mellan vår- och hösttermin utan enbart vid
en övergång från studier till förvärvsarbete.
Det är viktigt att en student kan kvalificera sig för bidraget samtidigt som hen
studerar på heltid. Som bekannt är SFS emot att studenter ska behöva arbeta
parallellt med heltidsstudierstudier. Det innebär att kvalifikationen inte kan
handla om arbete. Exakt vad kvalifikationen består i har styrelsen inte
utarbetat i förslaget. Studenternas behov av ett omställningsbidrag och dess
utformning måste fortsatt utredas, men det centrala är studenternas trygghet
efter avslutade studier.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 13 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 13 besvarad.

Interpellation-14
Lärandemål som behörighetskrav / Learning
requirements as requirements for admissions
1. Hur ser SFS att det ska vara möjligt att formulera
behörighetskrav som lärandemål, på ett sätt som möjliggör att
behörigheten kan prövas rättssäkert och utan resursslöseri?
ENGLISH
1. How does SFS see the possibility to formulate requirements for
admission as learning requirements in a way that the
requirements can be tried in a just and valid way?
Bakom denna interpellation står:
Studentkåren Malmö
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Styrelsens interpellationssvar
Styrelsen tackar för att interpellanten vill veta mer om hur systemet
med behörighetskrav fungerar. Behörighetskrav bygger enligt
Högskoleförordningen främst på kurser från gymnasieskolan, men också
annat som “betingas av utbildningen eller är av betydelse för det
yrkesområde utbildningen förbereder för”. Eftersom både
gymnasieskolan och högskolan använder sig av lärandemål för att
uttrycka innehållet i en kurs, och uppnådda lärandemål för att beskriva
resultat av lärande, finns verktygen för att uttrycka behörighetskrav
som uppnådda lärandemål (achieved learning outcomes). När ett
behörighetskrav uttrycks i termer av godkänt betyg på en gymnasiekurs,
finns det alltså redan uttryckt vilka lärandemål studenten har uppnått.
Därtill finns det möjligheter att bedöma nivån på andra kvalifikationer
än de som ryms inom det svenska utbildningssystemet genom validering.
Det är en viktig princip att uttrycka behörighetskrav som uppnådda lärandemål
för att det ska vara lätt att röra sig mellan utbildningar i olika
utbildningsformer och på olika nivåer. Det är en del i det åtagande Sverige gjort
genom Bolognaprocessen. Eftersom det i princip redan är standard i akademin
att uttrycka behörighetskrav i termer av uppnådda lärandemål, är det inte en
fråga av stora ekonomiska proportioner. Det är också troligtvis det mest rättvisa
och rättvisande sättet att beskriva behörighetskrav, eftersom det är oberoende
av utbildningsform och annat som kan begränsa studenters möjligheter att söka
och bli antagen.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 14 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 14 besvarad.

Interpellation-15
Frågor rörande Proposition 7
Proposition 7, ”Uttalande: Internationalisering av högre utbildning kan
inte vänta”, har en lovande rubrik. Tyvärr saknar resten av uttalandet
den ambition som återfinns i rubriken. Undertecknade anser att det är
tråkigt att styrelsen inte lyfter ett dokument som tar tydligare ställning
i frågor som rör internationalisering av högre utbildning.
I följebrevet till propositionen poängterar styrelsen att Komit anser ”att
SFS saknar en tydlig agenda när det kommer till Bolognaprocessen och
andra frågor på mellan- och överstatlig nivå”. Undertecknade instämmer
med Komit och tycker att det är på tiden att SFS skaffar sig en sådan
agenda. Ett uttalande bestående av en sida bakgrund och en halv sida
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faktiska åsikter är dock långt ifrån nog. Internationalisering av högre
utbildning är ett av de absolut största områden inom vilka SFS bör ha en
agenda. Att styrelsen bedömer området som ”för litet för att hantera i ett
separat ställningstagande” kan inte anses annat än märkligt. Eftersom
Komit kom till styrelsen med förslag på ytterligare två områden inom
mellan- och överstatlig studentpolitik inom vilka SFS kan ta ställning
verkar det dessutom ha funnits underlag för ett mer täckande
ställningstagande.
Undertecknade anser att det är svårt att förstå hur styrelsen har
resonerat när de har valt att lyfta ett så pass uddlöst uttalande. I
följebrevet lyfter de vikten av internationalisering av högskolan samt att
det är viktigt att vi (den svenska studentrörelsen) är ”aktiva i processen
och inte passiva, inväntades på att någonting ska ske av sig självt”. SFS
möjlighet att vara aktiva i processen är dock ytterst begränsad när våra
åsikter kring internationalisering av högre utbildning ryms på enbart en
halv A4.
Slutligen ställer sig undertecknade frågande till varför proposition 7 inte
har förankrats tydligare hos medlemskårerna. Ett utkast ska, enligt
följebrevet, ha funnits sedan slutet av januari. Ändå valde styrelsen att
inte lyfta förslaget på exempelvis det medlemsmöte där övriga
propositioner diskuterades. Om så hade gjorts hade ovan nämnda
åsikter kunnat lyftas i ett tidigare skede.
Med hänsyn till ovanstående önskas svar på följande frågor:
1. Anser styrelsen att SFS, med uttalandet i proposition 7, får en
”tydlig agenda när det kommer till Bolognaprocessen och andra
frågor på mellan- och överstatlig nivå”?
2. Hur motiverar styrelsen att området är ”för litet för att hantera i
ett separat ställningstagande”?
3. Anser styrelsen att uttalandet är tillräckligt skarpt för att SFS
ska kunna anses ”aktiva i processen”?
4. Hur kommer det sig att styrelsen valt att inte lyfta utkastet till
medlemskårerna i ett tidigare skede?
Bakom denna interpellation står:
Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet
Teknologkåren vid LTH
Humanistiska och teologiska studentkåren
Studentkåren vid Konstnärliga Fakulteten i Malmö
Corpus Medicum
Lunds Naturvetarkår
Studentkåren Malmö
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Styrelsens interpellationssvar
Styrelsen tackar för den inkomna interpellationen. Vi vill också hänvisa
styrelsens svar på motionerna på proposition 7.
1. Anser styrelsen att SFS, med uttalandet i proposition 7, får en
”tydlig agenda när det kommer till Bolognaprocessen och andra
frågor på mellan- och överstatlig nivå”?
Genom uttalandet visar SFS vår starka åsikt att den svenska högskolan
ska arbeta med den gemensamma agenda som finns inom
Bolognaprocessen, men också att den svenska högskolesektorn måste
vara aktiv i arbetet med att driva på och påverka den internationella
utbildningspolitiken. Kärnan är alltså att SFS ställer sig positiva till
Bolognaprocessen och andra mellan- och överstatliga samarbeten
omnämnda i uttalandet. I den frågan är uttalandet mycket tydligt.
Däremot är syftet med ställningstagandet inte att göra ett heltäckande
ställningstagande om alla internationella, mellan- och överstatliga
studentfrågor eftersom styrelsens bedömning är att det inte behövs
eftersom våra åsikter i nationella frågor kan användas även
internationellt.
2. Hur motiverar styrelsen att området är ”för litet för att hantera i
ett separat ställningstagande”
Motivet till att styrelsen valt att inte föreslå ett större ställningstagande
i frågan är att styrelsen inte ser något behov. Styrelsen diskuterade SFS
behov av politikutveckling under hösten, gav Komit i uppdrag att utreda
frågan och fick återkoppling. Slutsatsen var att den agenda SFS driver
nationellt är lika användbar i den internationella utbildningpolitiska
debatten eftersom frågorna är de samma. Däremot saknades en
pusselbit: hur SFS ställer sig till över- och mellanstatliga samarbeten
som strukturer, inte deras innehåll. Vid sidan av SFS generella
inställning till mellan- och överstatliga frågor finns alltså inget behov av
ett särskilt ställningstagande. (Se styrelsens motionssvar på proposition
7 för ett längre resonemang).
Styrelsen övervägde först att skriva ett resonerande ställningstagande
kring vad SFS tycker om Bolognaprocessen och andra över- och
mellanstatliga samarbeten som rör högre utbildning och förutsättningar
för studier. Givet att SFS redan fört sådana resonemang i rapporten
“Räcker det med undervisning på engelska? En granskning av strategier
för internationalisering av högre utbildning.” (SFS 2014) valde styrelsen
att göra ett uttalande om det område där SFS saknade tydliga åsikter.
Dessutom ansåg styrelsen och Komit att det fanns ett behov av att
synliggöra SFS internationella arbete mer innan mer
politikutvecklingsarbete påbörjas. Styrelsen rekommenderar de
interpellerande kårerna att läsa den kommande guiden i internationell
utbildningspolitik. Genom guiden kommer många av de frågor som lyfts
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gällande skillnader och likheter mellan den internationella och
nationella utbildningspolitiken klargöras.
3. Anser styrelsen att uttalandet är tillräckligt skarpt för att SFS
ska kunna anses ”aktiva i processen”?
Styrelsen ser uttalandet som en del av ett större arbete där SFS tar
ställning för internationalisering av den svenska högskolan genom att
bland annat anse Bolognaprocessen som relevant och viktig för den
svenska högskolans utveckling.
“Aktiva i processen” är det en hänvisning till att den svenska
högskolesektorn, och inte till studentrörelsen i sig, ska ta ett aktivt
implementerings- och deltagandeansvar för internationalisering av
högre utbildning. Studentrörelsen är jämförelsevis mycket aktiv,
tydligast genom SFS arbete som Komit och presidialerna bedriver inom
sina respektive uppdrag genom till exempel European Student’s Union
och expert- och referensgrupper för kvalitetssäkring såväl som mobilitet.
4. Hur kommer det sig att styrelsen valt att inte lyfta utkastet till
medlemskårerna i ett tidigare skede?
Sedan två år tillbaka har SFS styrelse valt att delge medlemskårerna
vissa propositioner i utkastform för att stärka förankringen och
underlätta diskussion. Vilka propositioner styrelsen diskuterar öppet i
ett tidigt skede, till exempel på ett medlemsmöte, är ett beslut som tas
årligen i relation till hur styrelsen väljer att arbeta inför fullmäktige.
Styrelsen bedömde att vi inte hade hunnit tillräckligt långt med utkastet
på proposition 7 för att det skulle vara meningsfullt att lyfta det på
medlemsmötet. Istället ville vi diskutera de propositioner som var så
långt komna att det gick att diskutera dem.
Styrelsen valde att behandla utkastet på proposition 7 internt tillsammans med
styrelsens internationella kommitté, Komit, och lämna utrymme för
expertutlåtanden på utkastet (se följebrev proposition nummer 7). På så sätt
bedömde vi att vi kunde skriva ett välskrivet förslag givet den tid vi hade att
tillgå. Därtill fanns styrelsens utkast till proposition 7 tillgängligt för
medlemskårer på SFS intranät TeamEngine, både inför styrelsens januari- och
februarimöte. Medlemskårerna hade således möjlighet till att komma med
inspel till sina styrelsekontakter om de så önskat.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 15 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 15 besvarad.
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Interpellation-16
SFS studentbudget och Studentkortet
I samband med SFS studentbudget som skickades ut via
pressmeddelande den 18 februari fanns följande text att läsa ”Med stöd
av Studentkortet, för en bättre studentekonomi” tillsammans med
Studentkortets logga. Även på SFS hemsida fanns samma text och logga.
Uppsala studentkår ställer sig frågande till att påverkansarbete bedrivs
i samarbete med sponsorer. Det påverkar SFS rykte som en obunden
påverkansorganisation. Dessutom är det förminskande att
sammankoppla frågan om studenternas ekonomiskt utsatta position med
konsumtionsrabatter. Som en studentpolitisk organisation bör SFS fokus
vara höjt studiemedel.
Uppsala studentkår vill veta
1. Vad syftet var med att placera Studentkortets logga på ett
pressmeddelande relaterat till påverkansarbete?
2. Hur diskussioner inom SFS ledning såg ut innan beslut om detta
togs?
3. Hur stor ekonomisk förtjänst som detta specifika samarbete
utgjort?
4. Om det finns några riktlinjer för påverkansarbete tillsammans
med sponsorer eller om det är öppet för flera organisationer att
betala motsvarande summa och därmed placera sin logotyp i
samband med SFS påverkansarbete?
5. Om liknande samarbeten i påverkansmaterial är planerade att
fortsätta i framtiden?
Bakom denna interpellation står:
Uppsala studentkår

Styrelsens interpellationssvar
SFS och Studentkortet har sedan våren 2014 ett sponsringsavtal. I det
avtalet framgår att Studentkortet ska få vara med som
samarbetspartner vid ett fåtal arrangemang/exponeringar under året.
Med anledning av det aktuella avtalet har SFS varit skyldiga att låta
Studentkortet medverka vid ett flertal exponeringar i samband med att
vi lanserar kampanjer under året. Styrelsen har i det aktuella fallet
varit noga med att påpeka att det är SFS som står bakom
studentbudgeten, men att Studentkortet stöder SFS arbete. Hur
diskussionerna om det aktuella avtalet har skett i styrelsen för
föregående verksamhetsår genom den förra kanslichefen, och årets
styrelse kan inte återge motiven till att avtalet skrevs i den form det
fick. Hur mycket avtalet är värt för SFS del går inte att helt uppskatta.
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Nu förhandlar styrelsen om ett uppdaterat avtal, och tar med
interpellantens frågeställningar i arbetet.
Interpellanten lyfter frågan om påverkansarbetet och hur vi använder
våra samarbetspartners logotyper och liknande i påverkansarbetet.
Styrelsen kan konstatera att det idag inte finns några riktlinjer, och
styrelsen har gjort bedömningar allteftersom frågorna kommer upp.
Styrelsen tar ställning till varje enskild förfrågan om samarbete efter
beredning. Styrelsen har gett arbetsgruppen för långsiktig ekonomisk
utveckling i uppdrag att utreda en kommunikationsstrategi för att skapa
ett regelverk som interpellanten efterfrågar.
Styrelsen kan konstatera att publikationen är en konsekvens av det
samarbetsavtal som vi har haft med en sponsor. Hur det kommer att se ut i
framtiden är en öppen fråga eftersom det i nuläget inte finns något avtal. Det är
en självklar utgångspunkt att SFS inte ska ingå sådana avtal om det inte finns
starka skäl att göra det.
Styrelsen föreslår att anse interpellation 16 besvarad.
Beslut
att anse interpellationen 16 besvarad.

13.

Återrapportering till fullmäktige om
yrkeshögskolestuderande i SFS

Rapport
I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015/2016 beslutade
fullmäktige 2015:
”SFS ska utreda förutsättningarna för att organisera
studerandeinflytande inom yrkeshögskolor, i syfte att återkomma
med beslutsförslag till fullmäktige.”
I den här rapporten berättar styrelsen hur de har utfört sitt
utredningsuppdrag. Styrelsen har dock valt att inte lägga fram något
förslag till beslut. Givetvis går det att motionera i frågan inom
motionstiden.
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Bakgrund
Hösten 2013 arbetade SFS med ett externfinansierat projekt för
Myndigheten för yrkeshögskolan där SFS tog fram förslag för hur
yrkeshögskolestuderandes studerandeinflytande kan förstärkas på lokal
nivå. Arbetet genomfördes med hjälp av platsbesök och intervjuer med
yrkeshögskolestuderande runt om i landet och resulterade i rapporten
Femton förslag för ett bättre studerandeinflytande på
yrkeshögskolan (O19-2/1314). Ett av förslagen var att ”myndigheten
behöver undersöka möjligheten för studerande vid
yrkeshögskoleutbildningen att få representation på riksnivå genom
lämplig organisation”. Myndigheten för yrkeshögskolan tydliggjorde för
SFS att de var positiva till att finansiera organiseringen om SFS tog på
sig uppdraget. Anledningen var att myndigheten ansåg att SFS hade
rätt kompetens, och att undvika att de själva direkt skulle skapa en
studerandeorganisation som på så vis inte skulle bli oberoende.
Under verksamhetsåret 2013/2014 diskuterade SFS styrelse SFS
medlemsbas och roll i framtiden. Diskussionen tog sin utgångspunkt i
nya sätt att engagera sig och medlemsorganisationers svårigheter att
rekrytera medlemmar. Styrelsen såg att flera grupper av
eftergymnasialt studerande, bland annat yrkeshögskolestuderande,
saknade nationell organisering. I sammanhanget diskuterades frågan
från Myndigheten för yrkeshögskolan.
Styrelsen 2013/2014 menade att det fanns ett stort solidariskt värde att
hjälpa yrkeshögskolestuderande till nationell representation genom SFS,
men var inte beredd att lägga något förslag om det till SFS fullmäktige
förrän det var klarlagt hur det skulle gå till. Istället sköts frågan på
framtiden.
Styrelsen 2014/2015 träffade representanter för Myndigheten för
Yrkeshögskolan och gav presidiet i uppdrag att ”undersöka möjligheter
för att arbeta med studentinflytande inom yrkeshögskolan…”. Hans
Cruse, som skrivit rapporten året innan, hjälpte till med analysen.
Presidiet rapporterade till styrelsen 15 november 2014 och styrelsen
diskuterade idén om att bredda SFS. Styrelsen kom fram till följande:


Att styrelsen menar att den organisatoriska frågan är möjlig att
lösa förutsatt att viljan att inkludera yrkeshögskolans studerande
är välförankrad.



Att, om vi ska fortsätta med uppdraget, ett uppdrag till nästa
styrelse ska läggas in i propositionen för verksamhetsplan för
2015/2016.



Att en noggrannare politisk analys och konsekvensanalys för
organisationen bör göras inför verksamhetsplansarbetet.

Styrelsen delade samma bild som styrelsen 2013/2014 om att det vore
bra att inkludera yrkeshögskolestuderande, men att det behövs en
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tydligare politisk och organisatorisk konsekvensanalys som styrelsen
inte ansåg att det fanns tid att göra innan fullmäktige 2015. Som ett
resultat av diskussionen föreslog styrelsen det verksamhetsuppdrag som
vi nu avrapporterar.

Kansliets utredning
Under hösten 2015 har SFS utredare Simon Berg med stöd av presidiet
och kanslichefen arbetat med utredningsuppdraget. Presidiet beslutade
först om en avgränsning för utredningen i enlighet med de tidigare
styrelsernas diskussioner. Avgränsningen betonar att utredningen ska
undersöka hur yrkeshögskolestuderande kan inkluderas i SFS
organisation (det vill säga att de yrkeshögskolestuderande ska få
representation i SFS fullmäktige) och inte att SFS hjälper
yrkeshögskolan att organiseras som ”ett sidouppdrag” – i en egen
organisation eller dylikt (se O44-47/1516). En annan avgränsning är att
SFS förutsätts få full kostnadsteckning för kostnaderna det innebär att
integrera yrkeshögskolestuderande i SFS. Den främsta anledningen till
det är att det visat sig vara sannolikt att yrkeshögskolestuderandes
organisationer i ännu lägre grad än SFS nuvarande medlemskårer
skulle kunna bära kostnaderna för sitt medlemskap.
Därför har utredningen fokuserat på just politisk och organisatorisk
konsekvensanalys. Utredningen beskriver att det under vissa
förutsättningar är möjligt att ge yrkeshögskolestuderande en likvärdig
möjlighet till organisering på nationell nivå, men att organiseringen inte
kan ske på samma sätt som inom högskolan (med självständiga kårer
som ansöker om medlemskap). Vidare beskriver utredningen hur det
mesta av SFS åsikter kan tillämpas också på yrkeshögskolan, och att det
finns få förväntade konfliktområden mellan SFS nuvarande
ståndpunkter och prioriteringar och vad yrkeshögskolestuderande kan
antas tycka och prioritera. Utredningen finns som en bilaga till
rapporten och har diarienummer PU1-1/1516.

Styrelsens överväganden
Styrelsen har diskuterat utredningen under styrelsemöten i januari och
februari 2016 och beaktat dess slutsatser. Därefter har styrelsen valt att
inte lägga några förslag om att integrera yrkeshögskolestuderande i
SFS.
Övervägandet grundar sig på att styrelsen tycker det är nödvändigt att
de yrkeshögskolestuderande ska delta i SFS på samma premisser som
andra kårer. För att det ska vara möjligt behövs mycket omfattande
ekonomiskt och organisatoriskt stöd för organisering på yrkeshögskolan
(se O19-2/1314 om svårigheterna med att skapa stabila kårer i
yrkeshögskolan). Därför uppmuntrar styrelsen Myndigheten för
yrkeshögskolan att stödja yrkeshögskolestuderandes organisering på
lokal nivå.
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Om SFS stadga tolkas vänligt är det redan möjligt för
yrkeshögskolestuderandekår att ansöka om medlemskap i SFS1.
Styrelsen uppmuntrar därför yrkeshögskolestuderande att organisera
sig lokalt för att på så vis kunna ansöka om medlemskap i SFS.
Styrelsen välkomnar de kårer som organiserar yrkeshögskolestuderande
att ansöka om medlemskap i SFS.

Styrelsen föreslår fullmäktige att lägga rapporten till
handlingarna.
Beslut
att lägga rapporten till handlingarna.

14.

Val
Valberedningen föreslår att öppna upp för fri nominering till posten som 2:a
ersättare för SFS verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2016/2017 till
senast kl. 23.59 fredag den 13:e maj.
Beslut
att anta valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att öppna upp för fri nominering av ledamöter till
SFS valberedning för verksamhetsåret 2016/2017 till senast kl. 23.59 fredag den
13:e maj.
Beslut
att anta valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att fastställa antalet vice ordförande för
verksamhetsåret 2016/2017 till en (1) person.

Enligt stadgan kan ”lärosäten som drivs av en enskild huvudman, ett landsting eller en
kommun som staten ingått avtal med” bli medlemmar i SFS. Yrkeshögskolor skulle kunna ses
som sådana lärosäten.
1
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Beslut
att anta valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att fastställa antalet ledamöter i
doktorandkommittén (exklusive ordförande) för verksamhetsåret 2016/2017 till
sju (7) ledamöter.
Beslut
att anta valberedningens förslag

14a.

Val av ordförande

Valberedningen föreslår att välja Caroline Sundberg till SFS ordförande för
verksamhetsåret 2016/2017.
Beslut
att välja Caroline Sundberg till SFS ordförande för verksamhetsåret 2016/2017.
Beslutet var enhälligt.

14b.

Val av vice ordförande eller
ordföranden

Valberedningen föreslår att välja Charlotta Tjärdahl till SFS vice ordförande
för verksamhetsåret 2016/2017.
Beslut
att välja Charlotta Tjärdahl till SFS vice ordförande för verksamhetsåret
2016/2017.
Beslutet var enhälligt.

14c.

Val av doktorandkommitténs
ordförande

Valberedningen föreslår att välja Fredrik Lindeberg till
doktorandkommitténs ordförande för verksamhetsåret 2016/2017.
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Beslut
att välja Fredrik Lindeberg till doktorandkommitténs ordförande för
verksamhetsåret 2016/2017.
Beslutet var enhälligt.

14d.

Val av styrelse för 2016/2017

Valberedningen föreslår att välja
Amanda Söderberg
Angelica Fors
Cecilia Hägglund Lundström
Ebba Jacobsson
Filippa de Laval
Jakob Allanson
Max Stenberg
Patrik Norrman
Pooyan Masarrat
Alina Semiletova
Samuel Sörensson
Sofia Nordling
till ordinarie ledamöter i SFS styrelse för verksamhetsåret 2016/2017
Valberedningen föreslår att välja
1. Johan Borre
2. Josefine Myrberg
till ersättare i SFS styrelse för verksamhetsåret 2016/2017.

Beslut
att välja
Amanda Söderberg
Angelica Fors
Cecilia Hägglund Lundström
Ebba Jacobsson
Filippa de Laval
Jakob Allanson
Max Stenberg
Patrik Norrman
Pooyan Masarrat
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Alina Semiletova
Samuel Sörensson
Sofia Nordling
till ordinarie ledamöter i SFS styrelse för verksamhetsåret 2016/2017
Beslut
att välja
1. Johan Borre
2. Josefine Myrberg
till ersättare i SFS styrelse för verksamhetsåret 2016/2017.
Beslutet var enhälligt.

14e.

Val av verksamhetsrevisorer

Valberedningen föreslår att välja Caisa Lycken och Micaela Kedhammar till
SFS verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2016/2017.
Valberedningen föreslår att välja Johan Wester till 1:a ersättare för SFS
verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2016/2017.

Beslut att välja Caisa Lycken och Micaela Kedhammar till SFS
verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2016/2017.
Beslut att välja Johan Wester till 1:a ersättare för SFS verksamhetsrevisorer
för verksamhetsåret 2016/2017.

Valberedningen föreslår2 att välja Gustav Sundell till 2:a ersättare för SFS
verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2016/2017.
Beslut att avslå valberedningens förslag.

Då nomineringar till 2:a ersättare för SFS verksamhetrevisorer inkom under mötets
gång bereddes inte valet utav valberedningen utan de valde att föreslå båda de två
kandidater som blivit nominerade.
2
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Valberedningen föreslår att välja Marcus Åhagen till 2:a ersättare för SFS
verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2016/2017.
Beslut att välja Marcus Åhagen till 2:a ersättare för SFS verksamhetsrevisorer
för verksamhetsåret 2016/2017.

14f.

Val av auktoriserad revisor

Valberedningen föreslår att välja Martin Hammare till auktoriserad revisor
för verksamhetsåret 2016/2017.
Beslut
att välja Martin Hammare till auktoriserad revisor för verksamhetsåret
2016/2017.

14g.

Val av doktorandkommittén

Valberedningen föreslår att välja
Maria Ekström
Aziza Al-Ghafri
Johan Gärdebo
Elisabeth Lång
Houman Sadri
Linn Persson
Karin Boson
till ledamöter i SFS doktorandkommitté för verksamhetsåret 2016/2017.
Beslut
att välja
Maria Ekström
Aziza Al-Ghafri
Johan Gärdebo
Elisabeth Lång
Houman Sadri
Linn Persson
Karin Boson
till ledamöter i SFS doktorandkommitté för verksamhetsåret 2016/2017.
Beslutet var enhällgt.
43

Document id: e64be9aa-69f1-4a25-aa37-d1a92c29ce21. Page 44 of 118.

TeamEngine E-Signing

14h.

Fastställande av val av valberedning
2016/2017

Valberedningen föreslår att fullmäktige fastställer valresultatet för val av
SFS valberedning 2016/2017 enligt följande:
Ordinarie ledamöter:
David Blomgren
Elin Melander
Ida Öberg
Johan Liljeholm
Oskar Johansson
Patrik Gustafsson
Pontus Eliasson
Ersättare i inträdesordning:
1.
2.
3.
4.

Pavlos Cavelier Bizas
Oskar Hektor
Thor Salehi
Tom Edoff

Beslut att bifalla valberedningens förslag.
Valprotokoll för val av valberedning återfinns som bilaga 1 till protokollet.

15.

Berättelser

15 a.

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Styrelsen föreslår att verksamhetsberättelsen för 2014/2015 godkänns och
läggs till handlingarna.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

Ellinor Alvesson, Göta studentkår, föreslår att i verksamhetsberättelsen
skriva ut alla förkortningar i sin helhet första gången de används.
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Beslut
att bifalla Ellinor Alvessons förslag.

15 b.

Fastställande av resultat- och
balansräkning

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkning fastställs för 2014/2015
samt att den ekonomiska revisionen läggs till handlingarna.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

15 c.

Revisionsberättelse

Styrelsen föreslår att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

15 d.

Ansvarsfrihet 2014/2015

Verksamhetsrevisorerna föreslår att bevilja SFS styrelse för
verksamhetsåret 2014/2015 ansvarsfrihet.
Beslut
att bevilja styrelsen för verksamhetsåret 2014/2015 ansvarsfrihet.
Beslutet var enhälligt
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16.

Proposition 1: SFS Verksamhet

Mötespresidiet föreslår att anta det framvaskade förslaget.
Beslut
att anta det framvaskade förslaget.

Måns Stenberg, Studentkåren vid Högskolan Väst, föreslår att ändra
fokusfrågans omfattning från tre (3) till fyra (4) år.
Beslut
att avslå Måns Stenbergs förslag.

Måns Stenberg, Studentkåren vid Högskolan Väst, föreslår att
konsekvensändra propositionen utifrån fattat beslut.
Konsekvensbeslut
att Måns Stenbergs förslag avslås.

16 a.

SFS Verksamhet

1. Inledning
Det här dokumentet är antaget av SFS Fullmäktige 2016 och utgör
grunden för SFS arbete under verksamhetsåret 2016/2017. Dokumentet
är vägledande för SFS styrelse, presidium och kansli.
SFS ska vara en spetsig nationell påverkansorganisation i enlighet med
dokumentet SFS identitet och långsiktiga utvecklingsområden
(O11-9/1415) som antogs under fullmäktige 2015. Påverkansarbetet
behöver stabiliseras och nå kontinuitet för att skapa den långsiktighet
som är avgörande för att behålla positionen som en viktig politisk aktör.
För att kunna påverka en relativt långsam politisk process finns ett
behov av ett långsiktigt och strategiskt förhållningssätt för hela
organisationen när verksamheten planeras.
För att tydliggöra under vilka förutsättningar SFS fattar beslut krävs en
översikt över vad som ingår i organisationens verksamhet. Därför ingår
all verksamhet i dokumentet SFS Verksamhet.

1.1 Struktur och beslutsordning
SFS Verksamhet är fullmäktiges uppdrag till SFS styrelse.
Fullmäktiges verksamhetsuppdrag till styrelsen har ett nytt upplägg och
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består av tre delar: återkommande verksamhet, fokusfråga och ettårig
verksamhet.
Återkommande verksamhet
Fokusfråga
Ettårig verksamhet

SFS Verksamhet

Uppdelningen syftar till att tydliggöra hur SFS verksamhet är
strukturerad för att göra det lättare för SFS medlemskårer att påverka.
De tre delarna utgör tillsammans SFS verksamhet och beslutas först var
för sig. För att verksamheten ska bli balanserad och de olika delarnas
koppling till varandra bli tydlig tar fullmäktige sedan beslut om
helheten.

Emil Nilsson, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, föreslår
att styrka lydelsen ”De tre delarna utgör tillsammans SFS verksamhet och
beslutas först var för sig. För att verksamheten ska bli balanserad och de
olika delarnas koppling till varandra bli tydlig tar fullmäktige sedan beslut
om helheten.” under punkt 1.1.
Beslut
att bifalla Emil Nilssons förslag.

1.2 Återkommande verksamhet
Återkommande verksamhet tydliggörs genom en struktur där det
långsiktiga påverkansarbetet, verksamheten som styrs av stadgan och
de externfinansierade projekten presenteras i var sin del.
En stor och viktig del av den återkommande verksamheten är
kommunikationen av SFS ställning i sakpolitiska frågor och resultaten
som den löpande verksamheten ger upphov till, både internt och externt.
SFS Doktorandkommitté, SFSDK, och SFS internationella kommitté,
Komit, är exempel på viktiga delar av SFS verksamhet inom sina
respektive områden.

1.3 Fokusfråga
Fokusfrågan utgår från en form med en treårig cykel så att arbetet
med fokusfrågan kan planeras långsiktigt. Att ha en tydlig form för
fokusfrågan är en del i arbetet för en mer långsiktig organisation. Det
innebär att fullmäktige 2016 antar en fokusfråga som blir en del av SFS
verksamhet under tre år framöver. Till fullmäktige 2017 kommer
propositionen om SFS verksamhet inte att innehålla ett förslag till ny
fokusfråga.

47

Document id: e64be9aa-69f1-4a25-aa37-d1a92c29ce21. Page 48 of 118.

TeamEngine E-Signing

Pooyan Masarrat, Örebro studentkår, föreslår att lägga till följande
mening i slutet på 1.3 Fokusfråga: ”Inför fullmäktige 2018 ska styrelsen
innan beredningsprocessen förankra fler än ett förslag till fokusfråga hos
medlemskårerna.”
Beslut
att avslå Pooyan Masarrats förslag.
Måns Stenberg, Studentkåren vid högskolan Väst, föreslår att lägga
till följande mening i slutet på 1.3 Fokusfråga: ”Styrelsen skall presentera
fler än ett förslag av fokusfråga för medlemskårerna innan
beredningsprocessen och sedan förankra ett förslag inför fullmäktige.”
Beslut
att avslå Måns Stenbergs förslag.

1.4 Ettårig verksamhet
Ettårig verksamhet är strukturerad under tre områden:
förutsättningar för högre utbildning, förutsättningar för studier och
förutsättningar för SFS organisation. Respektive område innehåller en
beskrivning av vad SFS ska prioritera, och följs av politiska ambitioner i
punktform för SFS under det kommande året.

2. Återkommande verksamhet
För att kunna behålla en roll som central politisk aktör behöver SFS
stabilisera sitt påverkansarbete och bli mer kontinuerliga och
långsiktiga. Det innebär att en stor del av SFS samlade resurser tas i
anspråk av den återkommande verksamheten. En viktig del i den
återkommande verksamheten är intern och extern kommunikation av
SFS löpande verksamhet.
SFS Doktorandkommitté och Internationella kommitté, Komit, bevakar
och deltar i aktiviteter utifrån sina respektive intresseområden i den
återkommande verksamheten som listas nedan.

2.1 Långsiktigt påverkansarbete
Det är viktigt att påverkansarbetet är konsekvent över tid med
återkommande aktiviteter. SFS ska inte bara delta i aktiviteter och
evenemang utan även bjuda in till egna arrangemang där organisationen
har möjlighet att sätta agendan. Relationer och igenkänning behöver
underhållas och stärkas med relevanta interna och externa aktörer.
Nedan listas för verksamheten viktiga återkommande aktiviteter som
syftar till att skapa påverkansmöjligheter över tid:
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Medlemsmöten och SFS Bootcamp
Bostadsrapport för att belysa studenters boendesituation
Budgetkommentarer på regeringens höstbudget och vårändringsbudget
Studentbudget för att uppmärksamma studenters ekonomiska situation
Höstmingel och vårmingel med teman som anknyter till det aktuella
påverkansarbetet
Remisser, utredningar och underlag
Omvärldsbevakning för att stödja SFS påverkansarbete
Förberedelser inför och deltagande under Almedalsveckan
Konferenser och besök av intresse för SFS
Årets studentstad för att uppmärksamma goda studentstäder

2.2 Verksamhet styrd av stadgan och organisationens struktur
Viktiga delar av SFS Verksamhet är styrda av stadgan och
organisationens struktur och kan inte prioriteras bort eller
kompromissas med. Exempel på det är möten som SFS enligt stadgan
ska genomföra eller verksamhet i organ som ska finnas enligt stadgan.
Den stadgade verksamheten kräver ett gediget arbete i förberedelser,
genomförande och efterarbete. En stark struktur och ordentligt arbete
runt den stadgade verksamheten är av särskild vikt eftersom den är
grundläggande för organisationens demokrati. Därför ska SFS bedriva
den verksamhet som krävs för de tre stadgade organen Fullmäktige3,
Styrelsen4 och Doktorandkommittén5.

2.3 Externfinansierade projekt
De externfinansierade projekten är återkommande på det viset att det
finns projekt som kompletterar den ordinarie återkommande
verksamheten. Syftet med externfinansierade projekt är att stärka SFS
ekonomi och kunskaper samt att bidra till det långsiktiga politiska
arbetet.
Nedan listas de projekt som är aktuella inför verksamhetsåret
2016/2017. Under verksamhetsåret ska styrelsen arbeta för att hitta nya
externfinansierade projekt som går i linje med SFS verksamhet.
Simon Markgren, Corpus Medicum, föreslår att under punkt
2.3 ersätta ”Under verksamhetsåret ska styrelsen arbeta för att
hitta nya externfinansierade projekt som går i linje med SFS
verksamhet.” med ”Under verksamhetsåret ska styrelsen arbeta
med att hitta nya externfinansierade projekt. Beslut ska fattas av
styrelsen i förankring med medlemskårerna.”
Beslut
att bifalla Simon Markgrens förslag.

Fullmäktige brukar arrangeras i form av ett fysiskt tredagarsmöte för över 200 personer.
Styrelsen brukar ha sammanträde 11 gånger per verksamhetsår, varav ungefär 8 brukar vara
fysiska möten, oftast helger.
5 Doktorandkommittén brukar ha minst 4 fysiska heldagsmöten per verksamhetsår.
3
4
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SFSVUX är ett projekt som söks för ett år i taget, med
ambitionen att det ska pågå i tre år, där SFS på uppdrag av
Folkbildningsrådet informerar om studerandeinflytande i
folkbildningen. Projektet är inne på sitt andra i den nya formen
som påbörjades 2016, samarbetet med Folkbildningsrådet
initierades 2008.

Styrelsen föreslår att ersätta ”Projektet är inne på
sitt andra i den nya formen som påbörjades 2016,
samarbetet med Folkbildningsrådet initierades 2008”
med ”Samarbetet med Folkbildningsrådet inleddes
2008. Sedan två år har projektet förändrats, och SFS
bedriver nu sitt arbete i en region åt gången.”
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.



Bästa festen är ett projekt som drivs i samarbete med IQinitiativet och finansieras av Allmänna Arvsfonden, för en
smartare alkoholkultur i studentlivet. Projektet inleddes hösten
2014 och är förlängt med ett år i taget. Ambitionen är att det ska
vara ett treårigt projekt som avslutas under 2017, beslut om
finansiering fattas årligen av Allmänna Arvsfonden.

Jack Senften, Samhällsvetarkåren vid Lunds
universitet, föreslår att stryka stycket om Bästa
festen under 2.3 Externfinansierade projekt.
Beslut
att avslå Jack Senftens förslag.



United for Student Equality finansieras med ettårigt
projektanslag av Nordisk information för kunskap om kön (NIKK)
och ska undersöka och belysa studenters ekonomiska utsatthet ur
ett jämställdhetsperspektiv. I projektet samarbetar SFS med
andra nordiska studentorganisationer i Finland och på Island.
Projektet förväntas att avslutas under 2016.

3. Fokusfråga – Resurser till högre utbildning
De tre följande verksamhetsåren (2016/2017 till 2018/2019) ska SFS
fokusfråga vara “Resurser till högre utbildning”. Syftet med den längre
projekttiden för fokusfrågan är att säkerställa en god framförhållning
50

Document id: e64be9aa-69f1-4a25-aa37-d1a92c29ce21. Page 51 of 118.

TeamEngine E-Signing

och långsiktighet i det politiska arbetet. I verksamhetsplanerna för
2017/2018 och 2018/2019 ska utrymme det finnas utrymme för att arbeta
vidare med fokusfrågan (se vidare under rubriken “Projektplansidé”).

3.1 Problembild
Under en längre tid har resurserna till högre utbildning urholkats på
grund av hur systemet för resurstilldelning är konstruerat.
Resurstilldelningssystemet, som är avsett att vara kostnadseffektivt, har
i längden blivit inkonsekvent styrande men konsekvent
kvalitetsurvattnande. Resurstilldelningssystemet ger otillräckliga
förutsättningar för hela högskolans verksamhet och begränsar
högskolans möjlighet till utveckling.

3.2 Motivering
Hög utbildningskvalitet är centralt för alla studenter, oavsett lärosäte,
ämnesområde eller individens förutsättningar för studier. Det är svårt
att tala om kvalitet inom den högre utbildningen utan att tala om
högskolans resurser. SFS vill vara i framkant i diskussionen om den
högre utbildningens finansiering i relation till utbildningens
användbarhet och studenternas förutsättningar att genomföra
utbildningen på bästa möjliga sätt. Diskussionen ska föras i relation till
akademins roll, syfte och ansvar i det svenska samhällsbygget. Om den
högre utbildningen ska kunna fylla sin funktion krävs en reform av
systemet för tilldelning av resurser. I nuläget har
resurstilldelningssystemet bidragit till att skapa en högskola som är
underfinansierad, inkonsekvent styrd och har ohållbara brister i
utbildningskvalitet och i att erbjuda jämlika villkor för alla studenter.
Studenter och akademisk personal vittnar återkommande om problem i
sin vardag som uppstår till följd av de ekonomiska förutsättningarna. På
många utbildningar har undervisningen otillräckliga resurser och
bedrivs med metoder som inte stödjer studenternas lärande tillräckligt.
Möjligheterna till lärarkontakt, stöd och kvalificerad vägledning är
mycket begränsade. Den undervisande personalen vittnar om
ansträngande arbetsvillkor för att hinna med det kringliggande arbetet
för lärandeaktiviteterna, och finansieringen av högskolepedagogisk
utveckling blir lidande i svallvågorna av den pressade ekonomiska
situationen.
Alla studenter har rätt till undervisning som låter dem tillgodogöra sig
utbildningen baserat på sina pedagogiska behov. Det speglas inte i det
nuvarande systemet för resurstilldelning som istället endast baserar
anslagens storlek på typ av utbildningsområde. Systemet bottnar i en
förlegad syn på hur högre utbildning bedrivs och som i hög grad saknar
relevans idag. Resurserna till högre utbildning minskar år efter år
genom produktivitetsavdrag, och genom nya uppdrag och krav på
lärosätena som inte är fullt finansierade av staten. De senaste tjugo åren
har det inneburit en urholkning av anslaget med cirka sex miljarder
kronor i realvärde – bara genom produktivitetsavdraget. Det motsvarar
2016 års anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för
Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet
sammantaget (Regeringen, 2015). I den kontexten blir det tydligt att
kortsiktiga kvalitetsförstärkningar på några hundratals miljoner
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snarast blir ett sätt att undvika de verkliga problemen. Inbyggt i
systemet finns också en oförutsägbarhet och en risk för snedvridna
incitament i och med genomströmningskravet, där tilldelningen styrs av
studenters prestation istället för behov. Att ge minskade medel till
utbildningar som få fullföljer skapar en ond spiral av underfinansiering,
kvalitetsförsämringar och minskade möjligheter för studenterna att
fullfölja sina studier. Planeringsförutsättningarna blir oförutsägbara för
lärosätet vilket gör det gynnsamt att likrikta utbildningsutbudet för att
satsa på de utbildningarna som ger högsta möjliga anslag, och ger
incitament att sänka examinationskraven och locka studenter från
studievana miljöer.
Dagens resurstilldelningssystem motverkar på så sätt i allra högsta grad
breddat deltagande, högskolepedagogisk utveckling och andra generella
kvalitetsaspekter i den högre utbildningen. Aktörerna inom
högskolesektorn är medvetna om bristerna, men behöver samlas runt en
mer student- och utbildningscentrerad problembild och därifrån se de
lösningar som framtiden kräver.
Akademins värde består inte i att vara en arbetsmarknadsåtgärd. Högre
utbildning är en del av samhällsbygget, vars politiska styrning i stort
sett bara intresserat de redan insatta. För att politiken och samhället
ska förstå behovet av ökade resurser till akademin behöver diskussionen
handla om varför akademin är en viktig och relevant del av samhällets
gemensamma välfärd och utveckling. Att investera i högre utbildning är
inte bara en investering i den enskilde studenten, utan en investering i
hela samhället och den gemensamma framtiden.
Kvalitetsförstärkningarna behövs nu.
Jessica Millertsson, Karlstad studentkår, föreslår att stryka
sista meningen i sista stycket av 3.2, ”Kvalitetsförstärkningarna
behövs nu.”
Beslut
att bifalla Jessica Millertssons förslag.

3.3 Bakgrund
Resurstilldelningssystemet för högre utbildning
Högskolan tilldelas statliga medel i två skilda potter: en för forskning
och en för utbildning. Nedan förklaras utformningen av det system som
fördelar pengar till högre utbildning vilket är grunden för den resursoch kvalitetsurholkning vi kan se i högre utbildning i dag.
Det nuvarande systemet för resurstilldelning till högre utbildning på
grundnivå och avancerad nivå6 är ett komplext sådant. Systemet bygger
på principen att högskolorna, utifrån studenters efterfrågan och
arbetsmarknadens behov, planerar sitt utbildningsutbud utifrån det
statliga anslag de får. Systemet är uppbyggt på en per capitaersättning

Systemet omfattar inte SLU eller Försvarshögskolan, dock omfattas Chalmers tekniska
högskola AB och stiftelsen Högskolan i Jönköping. (Fritzell, 2012)
6
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som består av två delar. Den första delen är helårsstudent (HÅS)7 och
den andra är helårsprestation (HÅP)8 som båda två baseras på olika
utbildningsområden (så kallade prislappar). Förutom att bestämma
storleken på per capitaersättningen sätter regeringen också ett
takbelopp för varje lärosäte. Takbeloppet är den högsta summa av HÅS
och HÅP som lärosätet kan få i ersättning för sin verksamhet. Därmed
är summan av lärosätenas gemensamma takbelopp den summa som
staten är beredd att betala för högre utbildning. Ersättningarna ska inte
bara täcka undervisningskostnader utan alla kostnader som är
förknippade med högre utbildning, till exempel kostnader för antagning
och lokaler (Regeringen, 1992). Per capitaersättningen är föremål för
årliga omräkningar med hänsyn till både årets pris- och löneomräkning
(PLO) och till eventuella besparingar och förstärkningar som riksdag och
regering beslutar om separat. PLO består av tre olika delar: (1)
löneomräkning, (2) lokalkostnadsomräkning samt (3) omräkning för
övriga kostnader för högskoleområdet. Inbyggt i löneomräkningen ingår
ett produktivitetsavdrag som baseras på den genomsnittliga
produktivitetsutvecklingen för tjänstemän i den privata sektorn.
Systemet tillämpas inte bara inom högre utbildning, utan inom alla
statliga myndigheter (Fritzell, 2012).
Finansieringen av forskarutbildningen har många andra problem,
utöver de som är gemensamma med grundutbildningsfinansieringen.
Grundutbildningsanslaget får inte användas till forskarutbildningen.
Finansieringen för forskarutbildningen måste därför tas från anslaget
för forskningen. Detta bygger en motsättning mellan
forskarutbildningen och forskningen som kräver att lärosätena
prioriterar mellan dem. Det har även skett en utveckling att externa
finansiärer inte längre vill finansiera forskarutbildning i samma
utsträckning som tidigare. Finansieringen av forskarutbildning har även
påverkats negativt av den ökade konkurrensen mellan universiteten,
vilket har gjort att lärosätena är mer restriktiva med medel som inte går
direkt till forskning.
Jacob Adamovicz, Teknologkåren vid LTH, föreslår att under
3.3 efter ovanstående stycke lägga till ett nytt stycke som lyder:
”Finansieringen av forskarutbildningen har många andra problem,
utöver de som är gemensamma med
grundutbildningsfinansieringen. Grundutbildningsanslaget får inte
användas till forskarutbildningen. Finansieringen för
forskarutbildningen måste därför tas från anslaget till forskningen.
Detta bygger en motsättning mellan forskarutbildningen och
forskningen som kräver att lärosätena prioriterar mellan dem. Det
har även skett en utveckling att externa forskningsfinansiärer inte
längre vill finansiera forskarutbildning i samma utsträckning som
tidigare. Finansieringen av forskarutbildning har även

Begreppet HÅS definieras som “antalet för första gången registrerade eller
fortsättningsregistrerade studenter på en kurs multiplicerat med kursens poäng dividerat med
60”
8 Begreppet HÅP definieras som “antalet godkända studenter på en delkurs multiplicerat med
delkursens poäng dividerat med 60”
7
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påverkats negativt av den ökade konkurrensen mellan
universiteten, vilket har gjort att lärosätena är mer restriktiva med
medel som inte går direkt till forskning.
Beslut
att bifalla Jacob Adamovicz förslag.

Vad beror den pågående resursurholkningen på?
Det finns flera förklaringar till den pågående resursurholkningen. Den
viktigaste och mest allvarliga anledningen är att uppräkningen av per
capitaersättningen inte motsvarar de faktiska kostnadsökningarna.
Problemet med uppräkningen är det produktivitetsavdrag som görs i
samband med löneomräkningen. Produktivitetsavdraget är inte
utformat med hänsyn till den typ av personal- och kunskapsintensiv
verksamhet som utgör högskolesektorn utan är baserad på den privata
tjänstesektorn. Lönekostnaderna ungefär 65 % av de totala kostnaderna
för högskolorna. Effektiviseringen inom den privata tjänstesektorn är
inte jämförbar eftersom det inte går att effektivisera bort undervisning
utan att riskera att kvaliteten försämras. Att i en sektor som arbetar
med utbildning effektivisera bort utbildningen vore kontraproduktivt.
Produktivitetsavdraget för högskole- och universitetssektorn måste
avskaffas för att stoppa urholkningen av utbildningsanslagen.
En annan faktor är de ökade lokalkostnaderna eftersom
lokalkostnaderna i praktiken är svåra för högskolorna att förändra
(Fritzell, 2012). Högskolornas lokalbestånd ägs till stora delar av det
statliga bolaget Akademiska Hus AB. Akademiska Hus AB har ett krav
från staten på att gå med vinst och när uppräkningen i PLO inte
motsvarar de faktiska kostnadsökningarna på lokaler innebär det att
vinstkravet kan ses som en direkt återföring av pengar tillbaka till
staten (Westling m.fl., 1999).
Staten har gjort flera reformer utan att tillföra tillräckligt med
finansiering till lärosätena för att täcka medföljande nya uppdrag. Det
finns flera olika sådana reformer som har haft både en direkt och
indirekt negativ påverkan på kostnadsutvecklingen, vilket har drabbat
utbildningens finansiering. Under årens gång har lärosätena i allt högre
utsträckning fått utökade och delvis nya uppdrag, såsom arbete med
breddad rekrytering och samverkansuppgifter. Sådana utökade ansvar
har fått lösas inom ramen för befintliga anslag. Riktade satsningar i
form av uppdrag måste följas av riktade satsningar i form av resurser.
En mycket angelägen fråga för den högre utbildningen är pedagogik och
högskolepedagogisk forskning. SFS anser därför att det behöver riktas
medel till arbetet för pedagogisk utveckling.
I dagens system omfördelas utbildningsmedel genom politiska beslut,
vilket motstrider principen om att lärosätena ska ha långsiktiga villkor
för sin verksamhet. Enligt modellen för resursfördelning ska lärosätenas
utbildningsverksamhet planeras i treårscykler, men i dagsläget görs
omfördelning på kortare basis än så. Om omfördelningen istället gjordes
utifrån sakliga kriterier kopplade till studenters lärande skulle den
kunna hjälpa till att ersätta utbildningens faktiska kostnader
allteftersom utbildningslandskapet förändras. Samtidigt bör
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omfördelningen ske i ett system med en större långsiktighet och
förutsägbarhet än det nuvarande.
Det nuvarande resurstilldelningssystemet bjuder in till att reducera
studenter till något som kan ”produceras”, eftersom stora delar av
medlen betalas ut i baserat på genomströmning i form av HÅP. För att
få ut hela anslaget per student krävs att studenten blir godkänd på
kursen. Det innebär att kurser med låg genomströmning - där kvoten
HÅP per HÅS är liten - blir underfinansierade. Med undermålig
finansiering riskerar utbildningskvaliteten att försämras, vilken i sin tur
ger studenterna på kursen minskade möjligheter att tillgodogöra sig
utbildningen och bli godkända. Det prestationsbaserade systemet för
resurstilldelning är på så sätt byggt som en ond spiral där låg
genomströmning leder till underfinansiering, som kan leda till sämre
förutsättningar för studenterna att klara utbildningen. Det kan i sin tur
leda till ännu lägre genomströmning och en accelererad
underfinansiering, och så vidare. I ett nytt system ska behoven styra
finansieringen.

3.4 Projektplansidé
Inför fokusfrågans första år (verksamhetsåret 2016/2017) bestämmer
fullmäktige vilka politiska ambitioner som ska gälla. Fullmäktige har
sedan möjlighet att inför år 2 och 3 inom arbetet med fokusfrågan (på
SFS fullmäktige 2017 respektive 2018) göra eventuella ytterligare
ställningstaganden och därefter justera arbetet efter erfarenheter från
år 1 respektive 2. Framför allt ska fokusfrågearbetet vara i åtanke vid
fastställandet av följande års verksamhetsdokument. Fokusfrågans
första år ska främst ägnas åt politisk konkretisering och internt arbete
och de följande två verksamhetsåren är mer inriktade mot det externa
påverkansarbetet, vilket för den innevarande fokusfrågecykeln
sammanfaller med det mer övergripande opinionsbildandet inför
riksdagsvalet 2018. Det tredje projektåret ägnas även åt att avsluta och
avrunda fokusfrågan medan arbetet med nästa fokusfråga inleds. Det är
fokusfrågans övergripande projektstruktur. Styrelsen fastställer sedan
en mer detaljerad projektplan för fokusfrågan utifrån fullmäktiges
beslutade ramar.
Diskussionen som nu behöver föras, såväl internt som externt, måste ta
utgångspunkt i sådant som är grundläggande för SFS. SFS kommer
därför att behöva besvara frågor som berör hur en likvärdig utbildning
skapas för att ge varje enskild student lika möjligheter att påbörja,
genomföra och avsluta sin utbildning. Frågan om hur högskolan ska
resurssättas måste bemötas utifrån flera parametrar. Bör det finnas ett
basanslag för grundutbildningen? Hur ska forskarutbildningen
finansieras? Bör det vara ett samlat anslag eller två separata?
SFS anser att resurssättningen måste utgå från att utbildningens
faktiska kostnader ska ersättas och att ersättningen ska vara
deltagandebaserad snarare än prestationsbaserad (se SFS syn på
högskolans omfattning och utbud, Dnr: O11-11/1415). SFS behöver
under den treårsperiod vi arbetar med fokusfrågan ta fram parametrar
för hur ett sådant system ska kunna utformas.
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Max Stenberg, Uppsala studentkår, föreslår att ändra ”SFS
anser att resurssättningen måste utgå från att utbildningens
faktiska kostnader ska ersättas och att ersättningen ska vara
deltagandebaserad snarare än prestationsbaserad” till ”SFS anser
att resurssättningen måste utgå från att utbildningens faktiska
kostnader ska ersättas”.
Beslut
att avslå Max Stenbergs förslag.
En del av det inledande arbetet med fokusfrågan kommer att handla om
konkretisering av de åsikter som redan i dag uttrycks tillsammans med
en fördjupning som bland annat bemöter frågorna som presenterats
ovan. En sådan konkretisering måste föregås av ett omfattande
fördjupnings- och förankringsarbete för att sedan diskuteras och
beslutas om av medlemskårerna på nästkommande fullmäktige, inför år
2 av fokusfrågan (SFS fullmäktige 2017).
Den övergripande idén med fokusfrågan är att uppnå en förändring av
resurstilldelningssystemet. En sådan kommer, likt framtagandet av det
nuvarande systemet, att behöva föregås av en statlig utredning för att
regeringen tillsammans med högskolesektorn ska kunna lägga grunden
för det nya systemet.

3.5 Politiska ambitioner
 Skapa en bred opinion
SFS ska arbeta för en bredare opinion inom frågan, och
gemensamt med andra aktörer lyfta upp och diskutera
högskolans resursbrist och dess tänkbara lösningar. Genom att
informera om den resursbrist och resursurholkning som sker
inom den högre utbildningen samt om hur systemet kring
resurstilldelning frångås och uppluckras så ska SFS verka för en
ökad samhällelig förståelse för vikten av ett kvalitativt
resurstilldelningssystem.



Reform av resurstilldelningssystemet
SFS ska arbeta för att det omgående tillsätts en utredning för att få till
stånd ett system för resurstilldelning som möjliggör kvalitativ högre
utbildning inom alla utbildningsområden.

Oskar Hektor, Tekniska högskolans studentkår,
föreslår att under 3.5 ändra ”SFS ska arbeta för att
det omgående tillsätts en utredning för att få till stånd
ett system för resurstilldelning inom den högre
utbildningen som bättre reflekterar SFS principer och
ställningstaganden.” till ”SFS ska arbeta för att det
omgående tillsätts en utredning för att få till stånd ett
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system för resurstilldelning som möjliggör kvalitativ
högre utbildning inom alla utbildningsområden.”
Beslut
att bifalla Oskar Hektors förslag.



Studenters lärande i centrum – inte genomströmning
SFS ska arbeta för att ersättningsbeloppen inte ska baseras på
helårsprestationer utan ska vara baserade på studentens
deltagande. Studenterna ska inte reduceras till en produkt som
produceras av högskolan.
Johanna Enderstein, Chalmers studentkår,
föreslår att stryka meningen ”Studenter ska inte
reduceras till en produkt som produceras av
högskolan.” i avsnitt 3.5.
Beslut
att bifalla Johanna Endersteins förslag.



Stoppa urholkningen av resurser till högre utbildning
SFS ska arbeta för att reformera systemet för uppräkning av per
capitatilldelningen så att lärosätena som kvalitetsdrivande
utbildningsinstitutioner får ersättningar som motsvarar de
faktiska kostnaderna och inte drabbas av besparingsinsatser likt
exempelvis produktivitetskravet.

4. Ettårig verksamhet
Kapitlet Ettårig verksamhet syftar till att lyfta områden som SFS har
ambitionen att prioritera under det aktuella verksamhetsåret, såväl
politiskt som organisatoriskt. Dessa är ambitioner som styrelsen
prioriterar inom och mellan. Under verksamhetsåret 2016/2017 är det
särskilt viktigt att utifrån SFS politiska ståndpunkter påverka de
politiska partiernas valplattformar inför riksdagsvalet 2018. Med
hänsyn till det politiska läget och arbetet med fokusfrågan kommer SFS
styrelse att konkretisera arbetet utifrån de politiska ambitionerna som
uttrycks nedan.

4.1 Förutsättningar för högre utbildning
Akademins roll är viktig i ett öppet och solidariskt samhälle. Politiken
behöver värdera det öppna Kunskapssamhället och den roll akademin
kan spela som en integrerande och bildande aktör i
samhällsutvecklingen. Studentrörelsen är en av de röster som lyfter
vikten av humanism, solidaritet och människors lika värde, både i
samhället i generellt och inom akademin specifikt. Akademin har stora
möjligheter och ett stort ansvar i att vara övriga samhället behjälplig i
det svenska mottagandet av människor på flykt. Akademins
integrationsansvar handlar dels om att inkludera människor i den egna
verksamheten, oavsett deras bakgrund och förutsättningar, och dels om
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att på ett adekvat vis kunna validera och komplettera nyanländas
tidigare akademiska utbildningar.
Alexandra Andersson, Dalarna studentkår, föreslår att under
punkt 4.1 stryka ”öppet och solidariskt samhälle” till förmån för
”öppet och inkluderande samhälle”.
Beslut
att avslå Alexandra Anderssons förslag.
Alexandra Andersson, Dalarna studentkår, föreslår att under
punkt 4.1 stryka ”humanism, solidaritet och människors lika värde”
till förmän för ”humanism, tolerans och människors lika värde”.
Beslut
att avslå Alexandra Anderssons förslag.
Möjligheten för studenter att kunna påverka sin utbildning och
studiesituation är grundläggande för högre utbildning och dess kvalitet.
Därför är en stark och enad studentrörelse en förutsättning för SFS
politiska påverkansarbete. Studentkårernas oberoende måste kunna
garanteras för att studentrörelsen och det inflytande som studenter har
ska vara starkt. Därför följer SFS den utredning om studentkårernas
oberoende som Universitetskanslersämbetet ska genomföra. För att vara
en stark studentröst är det viktigt att medlemskårerna ges
förutsättningar för, och möjligheter till, att vara en aktiv del i det
politiska arbete som SFS bedriver.
Under verksamhetsåret 2015/2016 har pedagogik varit fokusfråga med
målet att lyfta högskolepedagogik i debatten om utbildningens kvalitet.
Högre utbildning är beroende av god pedagogik och SFS ska även
fortsättningsvis driva det nationella studentperspektivet i
pedagogikfrågan. Arbetet med pedagogik som fokusfråga går nu in i sin
tredje cykel och arbetet kommer dels att innebära att avsluta projektet
som sådant och dels att skörda frukterna av det påbörjade arbetet.
Pedagogikens roll i den högre utbildningen kommer alltid att vara en
aktuell diskussion för studentrörelsen. Därför är det viktigt att arbetet
förvaltas och avslutas på ett sätt som borgar för ett fortsatt engagemang.



Ett öppet Kunskapssamhälle
SFS ska verka för ett öppet kunskapssamhälle med ett tydligt
gemensamt ansvar för människors lika värde. Högskolan och det
omgivande samhället är beroende av varandra och ska
genomsyras av principer om öppenhet, jämlikhet och solidaritet.
Alexandra Andersson, Dalarna studentkår,
föreslår att under punkt 4.1 stryka ”öppenhet,
jämlikhet och solidaritet” till förmån ”öppenhet,
jämlikhet och gemenskap”.
Beslut
att avslå Alexandra Anderssons förslag.
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Ett samordnat och enat studentinflytande
SFS ska fortsätta att arbeta för ett starkt och enat
studentinflytande i hela Sverige, där studenterna ges möjlighet
att påverka sin utbildning och studiesituation genom oberoende
studentinflytande.



Alla fattar utom jag - högskolans pedagogiska utveckling
SFS ska verka för att det arbete som genomförts inom ramen för
projektet Alla fattar utom jag tillvaratas, avslutas och förvaltas
så att grunden ligger för en fortsatt diskussion och önskade
förändringar inom högskolesektorn.

4.2 Förutsättningar för studier
Andreas Wåhlén, StuFF, föreslår att lägga till en ny punkt
”Tillgång till bostad” med texten ”Tillgång till en bostad ska inte
vara ett hinder för högre studier. Därför ska SFS fortsätta arbeta
och driva frågan om att bygga fler studentbostäder.” under punkt
4.2.
Beslut
att avslå Andreas Wåhléns förslag.
SFS verkar för en öppen och jämställd högskola för alla. Breddad
rekrytering och breddat deltagande är viktiga förutsättningar för att
högre utbildning ska vara en möjlighet, oavsett bakgrund. Att påbörja,
tillgodogöra sig och avsluta högre studier ska vara en möjlighet för alla.
En tillgänglig högskola innebär att studenter och forskarstuderande
erbjuds en socialt och ekonomiskt trygg studietid. Tillgång till bostad
ska varken avgöra val av studieort eller individens möjlighet att påbörja
sina studier. Villkor för såväl nationell som internationell
studentmobilitet behöver också förbättras.
SFS värnar om en helt avgiftsfri högskola och anser att alla former av
studieavgifter ska avskaffas. Det innefattar även de dolda kostnader som
finns i utbildningssystemet samt kostnader som uppstår vid
införskaffandet av läromedel och läroverktyg.
Andreas Wåhlén föreslår att under 4.2 ersätta ”SFS värnar om en
helt avgiftsfri högskola och anser att alla former av studieavgifter
ska avskaffas. Det innefattar även de dolda kostnader som finns i
utbildningssystemet samt kostnader som uppstår vid
införskaffandet av läromedel och läroverktyg.” med ”SFS värnar om
en helt avgiftsfri högskola och anser att alla former av
studieavgifter ska avskaffas. Det innefattar även de dolda kostnader
som finns i utbildningssystemet så som kostnader i samband med
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verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt kostnader som uppstår
vid införskaffandet av läromedel och läroverktyg.
Beslut
att avslå Andreas Wåhléns förslag.
David Ådvall, Chalmers studentkår, föreslår att under 4.2
ersätta ”SFS värnar om en helt avgiftsfri högskola och anser att alla
former av studieavgifter ska avskaffas. Det innefattar även de dolda
kostnader som finns i utbildningssystemet samt kostnader som
uppstår vid införskaffandet av läromedel och läroverktyg.” med
lydelsen ”SFS värnar om en helt avgiftsfri högskola och anser att
alla former av studieavgifter ska avskaffas. Det innefattar
kostnader vi obligatoriska moment och examination såsom
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). SFS ska även arbeta för att
synliggöra dolda kostnader i utbildningssystemet exempelvis
kostnader för läroverktyg och kurslitteratur.”
Beslut
att bifalla David Ådvalls förslag.
Studenters arbetsmiljö ska vara jämställd med arbetstagares. Därför
arbetar SFS för att det ska finnas arbetsmiljöföreskrifter även för
studenter. Samtidigt bevakar SFS studenternas intressen när det gäller
socialförsäkringen.
SFS utgångspunkt är att alla forskarstuderande ska ha trygga
anställningar och att kvaliteten i forskarutbildningen ska vara likvärdig
och hög. Därtill bör forskarstuderande erbjudas pedagogisk utveckling
och ha goda möjligheter till studentrepresentation.



En tillgänglig högskola
SFS ska verka för att bredda rekryteringen till högskolan och
vara en tydlig röst i debatten om bostäder och studiemedel. SFS
arbete för en tillgänglig högskola ska genomsyras av principen om
allas lika rätt till utbildning där individens bakgrund inte ska
avgöra möjligheten till högre utbildning.
Elvira Gunnarsson, Örebro studentkår, föreslår
att under 4.2 ändra ”...och vara en tydlig röst i debatten
om bostäder och studiemedel” till ”…och vara en tydlig
röst i debatten om bostäder, dolda kostnader och
studiemedel”.
Beslut
att bifalla Elvira Gunnarssons förslag.
Styrelsen föreslår att i 4.2 efter ”…individens
bakgrund inte ska avgöra möjligheten till högre
utbildning.” lägga till meningen ”Likväl ska det råda en
princip om att samtliga studenter ska ha möjlighet att
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påverka sin utbildning oberoende språkliga och andra
eventuella hinder.”
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.



Forskarutbildningens förutsättningar
SFS ska arbeta för att forskarutbildningen håller en likvärdig och
hög kvalitet över hela landet. Forskarstuderandes möjligheter till
representation behöver stärkas och pedagogisk utveckling och
trygga anställningar ska vara norm.

4.3 Förutsättningar för SFS organisation
Marisol Pérez O’Connor, Studentkåren Malmö, föreslår att i
proposition 1 lägga till punkten ”En tillgänglig och
internationaliserad organisation” under stycke 4.3. Med texten ”SFS
ska jobba för att bli en mer tillgänglig organisation med fokus på vår
internationella studentgrupp för att säkra möjligheten för
internationella studenters deltagande i verksamheten samt för att
stärka demokratin i organisationen.”
Beslut
att bifalla Marisol Pérez O’Connors förslag.
SFS behöver fortsätta att utvecklas som en långsiktig och hållbar
medlemsburen påverkansorganisation. För att nå dit är det viktigt att
organisationen utvecklas i enlighet med dokumentet SFS identitet och
långsiktiga utvecklingsområden. Bland utvecklingsområdena ingår
att skapa en långsiktig planering som förenklar påverkansarbetet. SFS
strävar efter en långsiktighet i organisation och ekonomi. För att kunna
nå dit behövs bland annat bättre förutsättningar för en hållbar ekonomi.
En central del i där är att ta fram en strategi för externfinansierade
projekt och öka den externa finansieringen. Det är viktigt att det finns
en tydlighet och förutsägbarhet inom SFS som bygger på en gemensam
syn på, och reflektion kring, de olika roller som finns i organisationen.
En stärkt kunskapskontinuitet möjliggör att SFS kan fortsätta vara en
spetsig och kunnig påverkansorganisation över tid.
För att allt det ska vara möjligt är det viktigt att komma ihåg att
studentrösten alltid är som starkast när den är enad. För att SFS ska
fortsätta att vara en effektiv och välfungerande organisation är det också
viktigt att alla medlemskårer känner delaktighet och trygghet i SFS
arbete. Medlemskårerna ska ges verktyg för att tillsammans med SFS
arbeta för studenters bästa. Därför behöver det pågå en löpande och
aktiv förankringsprocess som en central del i organisationen.
Medlemskårernas åsikter ska sätta ramarna för SFS verksamhet. SFS
behöver hålla god kontakt med studentrörelsen i Sverige. SFS arbetar
också vidare med att synliggöra det arbete som bedrivs, bland annat vad
gäller forskarutbildningsfrågor och det internationella arbetet.
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Filippa De Laval, Tekniska högskolan vid LTH, föreslår att i
punkt 4.3 ”Förutsättningar för SFS organisation” lägga till följande
mening efter ”…studentrörelsen i Sverige”: ”Därför ska styrelsen
under verksamhetsåret arbeta för att SFS ska bli mer tillgängligt
för de icke-svensktalande studenter som organisationen
representerar.”
Beslut
att bifalla Filippa De Lavals förslag.



En långsiktigt välfungerande organisation
SFS ska ta ett helhetsgrepp kring långsiktigheten i
organisationens struktur, ekonomi och påverkansarbete. Genom
att arbeta i enlighet med SFS identitet och långsiktiga
utvecklingsområden blir SFS en ännu spetsigare och effektivare
påverkansorganisation.
Styrelsen föreslår att under punkt 4.3 efter ”(…)
ekonomi och påverkansarbete.” lägga till en ny mening
”I detta arbete behöver SFS se över processen för
utmärkelsen ”Årets studentstad” för att ytterligare
stärka utmärkelsens och organisationens legitimitet.”
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.



En transparent organisation med stark förankring
SFS ska tydliggöra förankringsprocesserna samt fortsätta att
utveckla och implementera välfungerande strukturer för
medlemskårernas påverkansmöjligheter. SFS ska också arbeta
med att synliggöra det arbete som organisationen bedriver.
Pooyan Masarrat, Örebro studentkår, föreslår att
i stycke 4.3 efter ”SFS ska också arbeta med att
synliggöra det arbete som organisationen bedriver.”
lägga till en ny mening ”SFS ska arbeta för att stärka
medlemskårernas förutsättningar för att delta i det
nationella påverkansarbetet.”
Beslut
att bifalla Pooyan Masarrats förslag.

5. Referenslista
Fritzell, Ann. 2012. Fortsatt utbyggnad - Fortsatt urholkning. Stockholm:
Sveriges universitetslärarförbund.
Regeringens proposition 1992/93:169. Om högre utbildning för ökad
kompetens.
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SFS ekonomiska ramar 2016/2017

Ekonomiska ramar 2016-2017
Alla siffror är i tusentals kronor.

Intäkter

Kostnader

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter

1 262

Statsbidrag

4 217

Bästa festen projektet

1 764

SFS intäkter Bästa festen projektet

236

SFSVUX projektet

250

Jämställd studentvälfärd i Norden

202

Eventuellt sponsringsbidrag

200

Summa

8 131

Verksamhetskostnader
Kansli

-4 392

Medlemsaktiviteter

-224

SFSFUM

-274

Presidiet

-946

Styrelsen

-272

Internationella

-250
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Doktorandkommittén

-42

Valberedningen

-86

Bästa festen projektet

-1 764

SFSVUX projektet

-35

Jämställd studentvälfärd i Norden

-38

Summa

-8
323

TOTALT

-192

Noter till de ekonomiska ramarna
Posterna till de ekonomiska ramarna förklaras i notförteckningen.

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgiften

1 262 tkr (5 kr x 252 482 helårsstudenter inom
utbildning på grundnivå, avancerad nivå, doktorand
omräknat till heltidsekvivalent)

Statsbidrag

4 217 tkr (svårt att påverka nivån, SFS brukar får
drygt 4 000 tkr)

Bästa festen-projektet

2 000 tkr varav 236 tkr är intäkter till SFS i form av
ersättning för OH-kostnader och del av lokalhyran,
(tredje och avslutande året för projektet – Allmänna
arvsfondsprojekt)

SFSVUX-projektet

250 tkr varav 215 tkr är intäkter till SFS (andra året
för projektet som enligt plan ska pågå i tre år, nytt
beslut fattas varje år – projekt tillsammans med
Folkbildningsrådet)

Jämställd
studentvälfärd i
Norden

202 tkr varav 164 tkr intäkter till SFS (ettårigt projekt
som avslutas i december – Nordisk projekt med
finansiering från NIKK)

Eventuellt
sponsringsbidrag

200 tkr (förhandlingar pågår)

Verksamhetens kostnader
Kansliets totala kostnader varav

4 392 tkr

Totala lönekostnader

2 874 tkr

Personalutbildning

40 tkr
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Friskvårdsbidrag

11 tkr

Övriga personalkostnader (planerings-dagar, julklapp, fika, frukt,
sommar- och julavslutning)

80 tkr

Lokalhyra

526 tkr

Förbrukningsinventarier/kontorsmaterial

100 tkr

Försäkringar

10 tkr

Revisor

25 tkr

Redovisningstjänster (Wint ekonomibyrån)

200 tkr

IT-tjänster (Macsupport)

60 tkr

Posttjänster

30 tkr

Tidningar

55 tkr

Föreningsavgift (Arbetsgivaralliansen)

32 tkr

Telekommunikation

67 tkr

Datakommunikation

7 tkr

Påverkansarbete (Fokusfrågan, 2 stycken mingel, tryckkostnader
rapporter, Pride, Almedalen/boende, resor, traktamente,
mingel, aktivitet, Årets studentstad/resor)

275 tkr

Medlemsaktiviteter totala kostnader (Bootcamp,
Medlemsmöte HT/VT)

224 tkr

SFSFUM totala kostnader (arvode till 16 funktionärer,
medlemsavgift Vote-IT, deltagaravgift/personal, funktionärer,
resekostnader/personal, funktionärer,
boendekostnader/personal, funktionärer)

274 tkr

Presidiets totala kostnader varav

946 tkr

Totala lönekostnader

837 tkr

Representation, pressbilder, visitkort

27 tkr

Resor/kost/logi/SL-kort

62 tkr

Telekommunikation

20 tkr

Styrelsens totala kostnader varav

272 tkr

Resor/kost/logi (styrelsemötena, FUM)

240 tkr

Extern mötesordförande

10 tkr

Deltagaravgift FUM

7 tkr

Profilkläder, övrigt

15 tkr

Internationella totala kostnader varav

250 tkr

Föreningsavgifter (ESU)

146 tkr

Resor/kost/logi (Komit, ESU, NOM-möten, övriga konferenser
samt deltagande på ett styrelsemöte)

104 tkr
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Doktorrandkommitténs totala kostnader (resor/kost/logi)

42 tkr

Valberedningens totala kostnader (resor/kost/logi till mötena,
FUM, streama valberedningens hearing)

86 tkr

Bästa festen-projektets totala kostnader varav

2 000 tkr

Totala lönekostnader

1 080 tkr

Verksamhet

684 tkr

SFS kostnader (OH-kostnader, del av lokalhyran)

236 tkr

SFSVUX-projektets totala kostnader (resor/kost/logi)

35 tkr

NIKK-projektets totala kostnader (resor,kost,logi)

38 tkr

Tillie Johansson, Corpus Medicum, föreslår att stryka
verksamhetsintäkten ”Eventuellt sponsringsbidrag”, 200 000 kr och därmed
justera resultatet till -392 000 kr.
Beslut
att avslå Tillie Johanssons förslag.
Martina Johansson, StuFF, föreslår att ersätta budgetposten ”Eventuellt
sponsringsbidrag” med ”Sponsringsbidrag” under rubriken
verksamhetsintäkter.
Beslut
att bifalla Martina Johanssons förslag.
Mötespresidiet föreslår att anta det framvaskade förslaget.
Beslut att anta det framvaskade förslaget.

18.

Medlemsavgift för verksamhetsåret
2016/2017 samt preliminär
medlemsavgift för 2017/2018

Bakgrund
Styrelsen bedömer att det i nuläget inte är realistiskt att föreslå en
höjning av medlemsavgiften, med tanke på att många medlemskårer har
svårigheter att klara sin ekonomi. I det läget är styrelsen rädd att kårer
skulle lämna SFS på grund av att de inte har råd att betala
medlemsavgiften.
Styrelsen gör bedömningen att organisationen bör söka andra vägar för
att öka SFS intäkter. Ett exempel är att nuvarande styrelse fortsätter
arbetet med att utveckla SFS ekonomi genom att se över möjligheterna
för att ytterligare bredda finansieringen. Det arbetet påbörjades av
tidigare styrelser, och årets styrelse arbetar vidare med det. Ett annat
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exempel är att vissa externa projekt projektleds av befintlig personal på
kansliet. Det innebär att resurser frigörs och kan användas för att köpa
in tjänster som stödjer SFS påverkansarbete.

Några tankeexempel
Styrelsen har trots allt lekt med tanken om att föreslå en höjning av
medlemsavgiften. Styrelsen har tittat på hur mycket vi skulle kunna
höja avgiften och vad vi i så fall skulle kunna göra för dessa pengar.
Scenario 1: Fullmäktige höjer medlemsavgiften med 0,25 kr för att
vässa organisationens påverkansarbete och minska beroendet av
statsbidraget. Det skulle ge ca 60 000 kr i ökade resurser för SFS. Om de
ökade resurserna skulle användas för att köpa extern kommunikation så
kostar till exempel en annons i Metro mellan 50 000 kr och 100 000 kr.
Ett "rundabordssamtal" (samtal mellan ett antal makthavare och SFS
utifrån ett i förväg bestämt ämne) kostar mellan ca 25 000 kr till 50 000
kr.
Scenario 2: Fullmäktige höjer medlemsavgiften för att skapa
möjligheter att anställa ytterligare en person på kansliet. Det kostar
mellan 500 000 kr och 1 000 000 kr. Det motsvarar en höjning av
medlemsavgiften med ca 2,25 kr till 4,50 kr.
Scenario 3: SFS statsbidrag försvinner helt. Då skulle medlemsavgiften
behöva höjas med ca 20 kr för att SFS skulle kunna bedriva samma
verksamhet som idag.
Den samlade bedömningen utifrån tankeexemplen är att
medlemsavgiften måste höjas ganska rejält för att det ska göra skillnad
för SFS verksamhet.
På sikt är det önskvärt att göra SFS mindre beroende av statsbidraget. Hur det
ska gå till är en diskussion som har påbörjats i organisationen och som kommer
ingå i den rapport som den Ekonomiska målbildsgruppen (en arbetsgrupp i
styrelsen) lämnar till SFS Fullmäktige 2019.
SFS styrelse föreslår SFS fullmäktige att fastställa SFS medlemsavgift
för verksamhetsåret 2016/2017 till fem (5) kronor per helårsstudent inom
utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt doktorand omräknat till
heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.
SFS styrelse föreslår SFS fullmäktige att fastställa SFS preliminära
medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018 till fem (5) kronor per
helårsstudent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt
doktorand omräknat till heltidsekvivalent inom kårens
verksamhetsområde.
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.
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19.

En öppen och jämställd högskola för
alla
Mötespresidiet föreslår att anta det framvaskade förslaget.
Beslut
att anta det framvaskade förslaget.
Emma van Aller, Uppsala Studentkår, föreslår att i titeln byta ut
”Öppen och jämställd högskola” till ”Öppen och jämlik högskola”.
Beslut
att bifalla Emma van Allers förslag.

19 b.

En öppen och jämställd högskola för
alla

Proposition 4:
En öppen och jämställd högskola för alla
1. Inledning
Det här ställningstagandet är antaget av SFS fullmäktige 2016.
Ställningstagandet ska vara vägledande för SFS förtroendevalda och
kansli. Dokumentet utgår från de ställningstaganden som görs i SFS
Principprogram (antaget av fullmäktige 2014 Dnr: O11-4/1415). SFS
ställningstagande: En öppen och jämställd högskola för alla ska
tydliggöra och utveckla organisationens åsikter om vad en öppen och
jämställd högskola för alla innebär och kan uppnås. Dokumentet är
underställt Principprogrammet. Med student avses i dokumentet
både studenter inom grundutbildningen och forskarstuderande, om inget
annat anges.
Karin Ottander, Uppsala studentkår, föreslår att i kapitel 1
inledning stryka ”SFS ställningstagande: En öppen och jämställd
högskola för alla ska tydliggöra och utveckla organisationens åsikter
om vad en öppen och jämställd högskola för alla innebär och kan
uppnås.” till förmån för ”SFS ställningstagande: En öppen och
jämlik högskola för alla ska tydliggöra och utveckla organisationens
åsikter om vad en öppen och jämlik högskola för alla innebär och
kan uppnås.”
Beslut
att bifalla Karin Ottanders förslag.
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Dokumentet är indelat i tre övergripande områden:
“Breddad rekrytering - fler vägar till högskolan” Hur kan
högskolan nå en större bredd i sin rekrytering? Kapitlet handlar om hur
fler kan finna en väg till högre utbildning, vem som ansvarar för breddad
rekrytering och vilka potentiella hinder som behöver åtgärdas.
“Breddat deltagande och tillgängliga studier” Vilka förutsättningar
behöver finnas för att alla behöriga ska kunna studera i högskolan och
leva som studenter? Kapitlet berör såväl funktioner i högskolan som
möjligheter till livslångt lärande och studentens studiesociala situation.
“En jämställd och representativ lärarkår” Akademins
jämställdhetsarbete ska inte enbart handla om studenter utan också om
anställda i högskolan. De påverkar verksamheten och studenternas
förutsättningar. Därför beskrivs bland annat akademiska karriärvägar
och jämställdhetsintegrering.
Cecilia Hägglund, Dalarna studentkår, föreslår att i kapitel 1
inledning stryka ” Akademins jämställdhetsarbete ska inte enbart
handla om studenter utan också om anställda i högskolan” till
förmån för ” Akademins arbete för jämlikhet ska inte enbart handla
om studenter utan också om anställda i högskolan”
Beslut
att bifalla Cecilia Hägglunds förslag.
I SFS Principprogram finns principer för jämställdhet inom akademin
och förutsättningar för studier. Principprogrammet betonar
akademins roll för upprätthållande och utveckling av ett demokratiskt
samhälle. Det beskriver också att högskolan ska vila på en akademisk
värdegrund, baserad på allas lika möjlighet till högre utbildning.
Högskolans ska präglas av en bredd av studenter som har förståelse och
respekt för varandra, där alla för lika förutsättningar att delta och lika
möjligheter till karriärvägar. Utgångspunkten för det
Kunskapssamhälle som principprogrammet beskriver är att utbildning
är en mänsklig rättighet. För att människor ska kunna ta del av högre
utbildning måste potentiella hinder överbryggas.
Ställningstagandet “En öppen och jämställd högskola för alla”
konkretiserar och fördjupar principprogrammets beskrivning om ett
öppet Kunskapssamhälle för alla, där alla för möjlighet att delta i den
högre utbildningen. På pappret har alla i Sverige möjlighet att studera,
men i verkligheten är det inte så. Det är betydligt vanligare att personer
som har högutbildade föräldrar själva väljer att studera9. Det kan bero
på attityder till studier, men också på olika möjligheter att få praktiskt
och ekonomiskt stöd som underlättar studierna. Det finns ingen enkel
lösning för att bredda rekryteringen. Istället behövs flera olika åtgärder.
Ställningstagandet beskriver åtgärder för att fler ska få möjlighet att
studera. Hur regelverken kring antagning bör vara utformade beskrivs i
SFS syn på högskolans omfattning och utbud.

9

Universitetskanslersämbetet årsrapport 2015
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1.2 Begrepp
Här förklaras hur några nyckelbegrepp används i dokumentet.

Breddad rekrytering och deltagande
Breddad rekrytering handlar om att alla ska få möjlighet och
förutsättningar att söka till högre utbildning. För att nå dit måste
högskolans rekrytering av studenter från grupper som på olika sätt är
underrepresenterade vid olika högskoleutbildningar öka. Breddat
deltagande handlar om att utforma utbildningen så att alla som antagits
har möjlighet att genomföra den, bland annat genom pedagogisk
utveckling och rätt till stödåtgärder.

Funktionsnedsättning
Enligt Svenska akademiens ordlista och Specialpedagogiska
skolmyndigheten används begreppet funktionsnedsättning för att
beskriva en students begränsningar av funktionsförmågan, som i sin tur
kan leda till hinder i studiesituationen och i miljön på högskolan. Det
kan även avse till exempel dyslexi, olika neuropsykiatriska tillstånd och
dokumenterade psykiska besvär. Begreppet är vanligt i högskolesektorn.
Emma van Aller, Uppsala studentkår, föreslår att under 1.2
samt i löptext att byta ut ”funktionsnedsättning/-ar” mot
”funktionsvarition/-er”.
Beslut
att bifalla Emma van Allers förslag.
Emma Nordegren, Samhällsvetarkåren vid Lunds
universitet, föreslår att ”begränsningar av funktionsförmågan” i
1.2 ändras till ”avvikande från funktionsnormen”.
Beslut
att avslå Emma Nordegrens förslag.
Emil Nilsson, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet,
föreslår att fysiska funktionsnedsättningar inkluderas in i
definitionen av ”Funktionsnedsättning” genom att ändra näst sista
meningen i 1.2 så att den istället lyder ”Det kan även avse till
exempel dyslexi, olika neuropsykiatriska tillstånd, dokumenterade
psykiska besvär samt olika funktionsnedsättningar som hörsel- och
synskador, och begränsad rörelseförmåga.”
Beslut
att avslå Emil Nilssons förslag.
Emma Nordegren, Samhällsvetarkåren vid Lunds
universitet, föreslår att sist i avsnittet ”Funktionsnedsättning”
under 1.2 lägga till: ”Funktionsvariation” istället för
”funktionsnedsättning” därför att funktionsvariation är mer
normkritisk, och där man inte utgår från att individer utan
funktionsnedsättning är normen.
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Fysiska funktionsnedsättningar inkluderas in i definitionen av
”funktionsnedsättning” genom att ändra näst sista meningen i 1.2
avsnittet ”Funktionsnedsättning” så att den istället lyder ”Det kan
även avse till exempel dyslexi, olika neuropsykiatriska tillstånd,
dokumenterade psykiska besvär samt olika fysiska
funktionsvariationer som hörsel- och synskador, och begränsad
rörelseförmåga.
Beslut
att bifalla Emma Nordegrens förslag.
Karin Ottander, Uppsala studentkår, föreslår att under 1.2 sist
i avsnittet ”Funktionsnedsättning” lägga till ”Andra begrepp som
används istället för funktionsnedsättning är till exempel
funktionsvariation eller olika funktionsuppsättning.”
Beslut
att avslå Karin Ottanders förslag.

Genus
Genus används för att beskriva den sociala konstruktionen av kön.
Genus är samhällets och individers förståelse av kön, till exempel att det
finns två traditionella kön med förväntade beteenden. Det som är
kvinnligt respektive manligt är kopplat till vad som gör att en person ses
som kvinna respektive man. Maktrelationen mellan könen är central för
förståelsen av genus där ett kön kan premieras över andra på grund av
samhällsnormer.

Jämlikhet och likabehandling
Begreppen används om vartannat i ställningstagandet och syftar till att
alla, oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder, ska känna sig välkomna i akademin i stort.
Emma Nordegren, Samhällsvetarkåren vid Lunds
universitet, föreslår att under 1.2 avsnitt ”Jämlikhet och
likabehandling” ändra till ”oavsett kön, sexualitet, föreställningar
om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning,
könsuttryck, könsidentitet och ålder”.
Beslut
att bifalla Emma Nordegrens förslag.
Reservation från SöderS - Södertörns högskolas studentkår, Gefle
studentkår, Mälardalens studentkår, Jönköpings studentkår och
Chalmers studentkår återfinns i bilaga 2 till protokollet.
Karin Ottander, Uppsala studentkår, föreslår att under 1.2
avsnitt ”Jämlikhet och likabehandling” ändra till ”oavsett kön,
sexualitet, andras föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet,
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klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet och
ålder.”
Beslut
att avslå Karin Ottanders förslag.

Jämställdhetsintegrering
År 1997 lanserades jämställdhetsintegrering som arbetsmetod. Metoden
syftar till att alla beslut som tas inom statliga myndigheter ska
genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att
myndigheten ska göra en konsekvensanalys för hur olika grupper
påverkas i samband med beslut. På så sätt går det att undvika eller
uppmärksamma att grupper missgynnas av beslutet.

Lärandemiljö
En lärandemiljö kan vara virtuell eller fysisk. Exempel på
lärandemiljöer är en lärplattform, ett traditionellt klassrum, ett
laboratorium, en studieplats eller hemma. Lärandemiljön är den plats
där studenten lär sig i hela eller delar av en kurs eller en utbildning.
Lärandemiljön bör anpassas efter den pedagogik som används vid varje
lärmoment för att stimulera kunskapsutvecklingen.
Emil Nilsson, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet,
föreslår att i 1.2 avsnitt ”Lärandemiljö” byta ut ordet ”bör” mot
”ska”.
Beslut
att bifalla Emil Nilssons förslag.

Läromedel och läroverktyg
Läromedlet eller läroverktyget är ett instrument som studenten behöver
för att kunna uppnå kursens lärandemål. Kurslitteratur, stetoskop,
programvaror och kartong är exempel på olika läromedel och läroverktyg
som används inom den högre utbildningen.

Normkritisk pedagogik
Normkritik är ett förhållningssätt där det som ofta tas förgivet
ifrågasätts. Det finns till exempel alltid en författare bakom
kurslitteraturen som bär med sig sin uppfattning av vetenskapen in i
litteraturen. Utan normkritik kan litteraturlistan i en kurs bli homogen,
och ge studenterna en verklighetsbild av kunskapsområdet och
vetenskapsfältet utifrån den definition som författaren utgår ifrån.
Detsamma gäller utbildningens innehåll och planering. Läraren har
stort inflytande över studenternas lärprocess och förståelse för
kunskapsområdet och vetenskapsfältet. Likaså skapar lärarens språk en
uppfattning av vad som är det rätta ordvalet.
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Pedagogiska stödåtgärder
Åtgärder för att minska eller undanröja hinder för studenter med
dokumenterad funktionsnedsättning så att alla kan studera på samma
villkor oberoende av funktionsnedsättning. Exempel på pedagogiska
stödåtgärder är: anpassad examination och tidsplan, kurslitteratur i
talboksformat och extra handledning.

2. Breddad rekrytering - fler vägar till högskolan
Det här kapitlet beskriver SFS syn på olika aspekter som kan bidra till
en breddad rekrytering till högskolan. I principprogrammet slår SFS fast
flera ståndpunkter om bland annat breddad rekrytering: människor som
har de svåraste levnadsvillkoren ska garanteras representation och
delaktighet i akademin, akademin ska till sin uppbyggnad återspegla
befolkningssammansättningen, utbildningen ska vara avgiftsfri för alla
och studenter som blir arbetslösa ska aldrig tvingas in i fattigdom på
grund av orättvisa och dysfunktionella trygghetssystem.
I arbetet med att nå ut till fler om vägarna in till högskolan har
studievägledningen en viktig roll att spela. Den avsmalnade vägen för
internationella studenter att komma till Sverige behöver breddas och
högre utbildnings roll i integrationsarbetet med nyanlända behöver
synliggöras och effektiviseras. Innebörden av utbildningens
användbarhet för den presumtiva studenten varierar. En del ser högre
utbildning som en direkt väg till ett yrkesliv medan andra har andra
syften med sin utbildning. Kapitlet avslutas därför med SFS syn på
trygghet i övergången från studier till arbetsliv.

2.1 Studentgruppens sammansättning
Det är inte bara högskolans ansvar att bredda rekryteringen till högre
utbildning. Det ligger i hela samhällets intresse att ha en välutbildad
befolkning med olika livserfarenheter. Studentgruppen ska spegla
samhällets sammansättning. Genom en återspegling av samhällets
sammansättning tillvaratas fler erfarenheter, perspektiv och
kompetenser i Kunskapssamhällets utveckling. Med en bred
representation ökar bredden av den kunskap som produceras, samtidigt
som den blir tillgänglig för fler. Således blir studenterna redo för att
möta morgondagens samhälleliga utmaningar. För att uppnå breddad
rekrytering måste stat, kommun och andra delar av samhället föra en
aktiv politik som uppmuntrar till studier och gör det möjligt för alla att
ha valet att kunna studera i högskolan.

2.2 Studievägledning
Det är viktigt att lärosäten informerar om vilka utbildningar de
erbjuder, och då inte bara om deras innehåll utan också på vilka sätt
utbildningarna kan vara användbara, till exempel vilka
karriärmöjligheter de ger. Här fyller studie- och yrkesvägledningen en
viktig funktion i att upplysa om högre utbildnings användbarhet. På
gymnasieskolorna bör alla elever få individuellt stöd och möjlighet att
diskutera sin framtid och sina utbildningsmöjligheter. Studievägledning
ska finnas tillgänglig på Komvux, arbetsförmedlingen och kommunala
bibliotek och erbjuda information och samtal om möjligheten till högre
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studier. Lättillgänglig studievägledning även för personer utanför
gymnasieskolan gör att fler personer uppmärksammar högre utbildning.
Emil Nilsson, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet,
föreslår att ändra rubriken ”2.2 Studievägledning” till ”2.2 Studieoch yrkesvägledning”.
Beslut
att bifalla Emil Nilssons förslag.

2.3 En tillgänglig antagning
Alla ska beredas samma förutsättningar och chanser att konkurrera om
studieplatser i högskolan. Eftersom grundläggande behörighet från
gymnasiet ligger till grund för antagningen på grundnivå, måste
gymnasiala studier vara tillgängliga för alla. Likaså behöver
högskoleprovet vara en reell möjlighet för alla. Det kan åstadkommas
genom att erbjuda samma möjligheter till pedagogiska stödåtgärder vid
högskoleprovet som antagna studenter kan få. Det ska inte heller finnas
några avgifter knutna till antagning.
Antagningen till forskarutbildning behöver förändras för att bredda
rekryteringen. Därför föreslår SFS formaliserade ansökningar till
forskarutbildningen med större tydlighet och transparens kring
utlysning av tjänsterna. Tillsammans med att en ordinarie
anställningsnämnd eller liknande enhet bedömer inkomna ansökningar
ger det en rättvis och tydlig väg till forskarutbildning.

2.4 Stipendier för avgiftsbelagda studenter
Studieavgifter gäller för tillfället för studenter utanför EU, EES och
Schweiz samt för studenter inom vissa internationella
utbildningssamarbeten. För att ”främja rekryteringen av särskilt
kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter” finns stipendier förvaltade
av Universitets- och högskolerådet, UHR. Medlen är framförallt för
studenter från länder som klassificeras som låg- och
medelinkomstländer av OECD:s biståndskommitté och förmedlas genom
tre kvoter. Stipendiekvoterna för sökande från krigs- och
konfliktområden bör utökas så att fler ska kunna komma till Sverige på
ett tryggt sätt. Stipendier används som ett biståndsredskap och SFS
anser att utbildning är ett av de starkaste bistånden att ge. Stipendier
möjliggör studier och en säker väg till Sverige för fler. Antalet statliga
stipendier har varierat mellan ett tjugotal till omkring sexhundra. För
en trygg, pålitlig och långsiktig stipendiefond för internationella
studenter behövs en säkrad andel sökbara stipendier.
Karin Ottander, Uppsala studentkår, föreslår att SFS under
punkt 2.4 avsnitt ”Stipendier för avgiftsbelagda studenter” efter
första meningen lägger till följande text: ”SFS står starkt emot
avgifter i för högre utbildning och anser att de rådande avgifterna
bör avskaffas. Så länge rådande avgifter finns anser dock SFS att
det krävs alternativ för att göra högre studier i Sverige mer
tillgängliga för avgiftsbelagda studenter.”
// That on point 2.4 chapter ”Stipendier för avgiftsbelagda studenter”
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after the first sentence the following text is added: ”SFS stands
strongly against these tuition fees, and believe that they should be
removed. Nonethelesds, while these are standing. SFS sees that
other methods should be taken in order to make education in
Sweden more accessible to students that are bound to these fees.”
Beslut
att bifalla Karin Ottanders förslag.
Emil Nilsson, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet,
föreslår att ändra i avsnitt 2.4 avsnitt ”Stipendier för avgiftsbelagda
studenter” efter meningen som avslutas med ”…tryggt sätt” lägga
till lydelsen ”Inom denna grupp ska dock alltid behovet hos den
sökande tas i beaktning utöver det geografiska området från vilket
de söker.”
Beslut
att bifalla Emil Nilssons förslag.

2.5 Integration genom högskolan
SFS anser att högre utbildning är en mänsklig rättighet som ska vara
oberoende av medborgarstatus. Därför vill SFS att människor som flytt
och söker asyl men som ännu inte har hunnit få uppehållstillstånd bör få
möjlighet att studera i Sverige. Högre utbildning kan, precis som arbete,
vara ett sätt att inkluderas i det svenska samhället.
Varje år blir vi i Sverige fler personer med utländska utbildningar.
Utländska utbildningar är en kompetens och tillgång för både akademin
och den svenska arbetsmarknaden. För att kunskaper inte ska gå till
spillo anser SFS att det behövs tydligare och effektivare validering av
utländska utbildningsmeriter. Det räcker inte att tillföra medel till olika
myndigheter, det måste också finnas ett fungerande och rättssäkert
system att utgå från i valideringsprocessen.
Patrik Henriksson, Linnéstudenterna, föreslår att under
stycke 2.5 avsnitt ”Integration genom högskolan” lägga till ordet
”enhetligt” i meningen: ”Det räcker inte att tillföra medel till olika
myndigheter, det måste också finnas ett enhetligt, fungerande och
rättssäkert system att utgå från vid valideringsprocessen.”
Beslut
att bifalla Patrik Henrikssons förslag.

2.6 Övergång från studier till arbetsliv
Ett flertal motiv ligger bakom en individs val att bli student. SFS anser
att all utbildning ska vara användbar för individen, vilket betyder att all
utbildning måste vara användbar på flera sätt. Övergången från studier
till exempelvis yrkeslivet är svår för många och kan leda till
arbetslöshet. Vissa studenter löser situationen genom att läsa enstaka
kurser på högskolan bara för att få en inkomst via studiemedlet. Andra
tvingas ta jobb som de är överkvalificerade för bara för att få en inkomst.
Därför anser SFS att studenter ska ha en trygg ekonomisk situation i
övergångsperioden mellan studier och arbete. Studenter bör få
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omställningsbidrag motsvarande studiemedlet upp till tre månader efter
avslutade studier. Studenter ska kunna kvalificera sig för ersättningen
under slutet av studierna, men kraven på arbetsinsats ska inte vara så
stora att det hindrar studenten att kunna avsluta sina studier.
Cecilia Hägglund, Dalarnas studentkår, föreslår att i 2.6
stryka ”Studenter bör få omställningsbidrag motsvarande
studiemedlet i upp till tre månader efter avslutade studier.
Studenter ska kunna kvalificera sig för ersättningen under slutet av
studierna, men kraven på arbetsinsats ska inte vara så stora att det
hindrar studenten att kunna avsluta sina studier.” till förmån för
”Studier bör likställas med förvärvsarbete och studenter ska ges
möjlighet att gå med i och tjäna a-kassa under studietiden.”
Beslut
att avslå Cecilia Hägglunds förslag.
Karin Ottander, Uppsala studentkår, föreslår att i 2.6 stryka
”Studenter ska kunna kvalificera sig för ersättningen under slutet
av studierna, men kraven på arbetsinsats ska inte vara så stora att
det hindrar studenten att kunna avsluta sina studier.”
Beslut
att avslå Karin Ottanders förslag.
Emma Nordengren, Samhällsvetarkåren vid Lunds
universitet, föreslår att i 2.6 stryka ”Studenter bör få
omställningsbidrag motsvarande studiemedlet i upp till tre månader
efter avslutade studier. Studenter ska kunna kvalificera sig för
ersättningen under slutet av studierna, men kraven på arbetsinsats
ska inte vara så stora att det hindrar studenten att kunna avsluta
sina studier.”
Beslut
att avslå Emma Nordengrens förslag.
Ida Kläppevik, Chalmers studentkår, föreslår att styrka
avsnitt 2.6 i sin helhet.
Beslut
att bifalla Ida Kläppeviks förslag.
Reservation från Linnéstudenterna återfinns i bilaga 3 till
protokollet.

3. Breddat deltagande och tillgängliga studier
Det här kapitlet beskriver SFS syn på breddat deltagande i högskolan
och tillgängliga studier. En bred och heterogen studentgrupp ställer
höga krav på bemötandekoder och varierande utbildningsupplägg som
garanterar en inkluderande studie- och arbetsmiljö, vilket SFS
Principprogram belyser. I en heterogen studentgrupp finns det
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varierande kunskaper om akademin och dess språk, ett språk som en
student behöver kunna för att delta i den akademiska
kunskapsutvecklingen. Ett inkluderande utbildningsupplägg värnar om
avgiftsfrihet, med tillgång till läromedel, för att uppnå kursmålen. Även
miljöer som uppfyller de lagstadgade tillgänglighetskraven, och en
fysiskt och psykosocialt god arbetsmiljö, är viktigt.
Filippa de Laval, Teknologkåren vid LTH, föreslår att i kapitel
3 ersätta meningen ”Även miljöer som uppfyller de lagstadgade
tillgänglighteskraven, och en fysiskt och psykosocialt god
arbetsmiljö, är viktigt.” med ”Det är även viktigt med miljöer som
uppfyller de lagstadgade tillgänglighetskraven, samt en god fysisk
och psykosocial arbetsmiljö.”
Beslut
att bifalla Filippa de Lavals förslag.
Tillgången till ekonomiska och sociala trygghetssystem påverkar det
breddade deltagandet. Ekonomisk trygghet genom studiemedelssystemet
minskar behovet av att arbeta vid sidan av heltidsstudier för att
ekonomin ska gå ihop. Det sociala trygghetssystemet stöttar upp när en
student blir sjuk. Under perioder av studierelaterad sjukdom spelar
landets studenthälsomottagningar en viktig roll. När sjukdomen blir
mer långvarig måste studenter omfattas av ett välfungerande
trygghetssystem för att få tid till att rehabiliteras tillbaka till studier.
För att akademin ska ge alla människor lika möjligheter ska det inte
heller finnas hinder mot att studera för den som är förälder.
Styrelsen föreslår att i kapitel 3 ersätta meningen ”För att
akademin ska ge alla människor lika möjligheter ska det inte heller
finnas hinder mot att studera för den som är förälder.” till förmån
för ”Likaså måste den student som är förälder omfattas av ett
välfungerande trygghetssystem.”
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

Lika förutsättningar i anställningen av doktorander är en vital del i en
välmående akademi. Likaså är allas tillgång till det akademiska språket
viktig för att den akademiska språkkulturen inte ska stå i vägen för att
studier eller studentinflytande. Samtidigt måste hinder för personer med
funktionsnedsättningar överbyggas.
Styrelsen föreslår att i kapitel 3 lägga till meningen ”Dessutom
ska högre utbildning finnas tillgänglig för alla.” innan meningen
”Samtidigt måste hinder för personer med funktionsnedsättningar
överbyggas.”
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Beslut
att bifalla styrelsens förslag.
Styrelsen föreslår att ersätta ”Samtidigt” med ”Dessutom” i
meningen ”Samtidigt måste hinder för personer med
funktionsnedsättningar överbyggas.”
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

3.1 Lika förutsättningar
Studenter har med sig varierande förkunskaper och olika förförståelser
för akademin in i högskolan. För att möjliggöra allas kunskaper om
akademisk etik och konsten att både skriva och tala akademiskt måste
det finnas ett nationellt ansvar för att säkra utbudet av kostnadsfria
kurser i akademiskt skrivande, talande och skrivverkstäder10 på landets
universitet och högskolor. Sådana kurser får inte äventyras av
lärosätenas ekonomiska förutsättningar.

3.2 Läromedel och läroverktyg
Studiematerial och läroverktyg som krävs för att beredas
förutsättningar att uppnå kursmålen ska bekostas av lärosätet. Den
högre utbildningen i Sverige ska vara avgiftsfri enligt lag, men om
studenter behöver betala för läromedel och läroverktyg för att uppnå
kursmålen är den högre utbildningen inte avgiftsfri för den enskilde
studenten. Inledningsvis bör medel tillföras biblioteken för att öka
tillgängligheten på kurslitteratur. På lång sikt ska läromedel och
läroverktyg inte bekostas av den enskilde studenten. Det innebär även
att högskolan behöver bredda utbudet av exempelvis öppen
kurslitteratur och licenser för digitala utgåvor. Eftersom all utbildning
inte präglas av kurslitteratur eller campusbaserat lärande behöver den
programvara som krävs för en utbildning tillgängliggöras för alla
studenter. Det material som krävs på praktiska utbildningar ska finnas
tillgängligt för studenterna på lärosätet.
Angelica Fors, Chalmers studentkår, föreslår att i kapitel 3.2
ersätta de fem första meningarna med följande text: ”Kostnader för
studiematerial och läroverktyg som krävs för att bereda
förutsättningar att uppnå kursmålen ska hållas på skäliga nivåer
relativt studiemedlet. Det är rimligt att läromedel och läroverktyg
ska hålla låga kostnader för att inte belasta den enskilde studenten
för mycket. Det innebär även att högskolan behöver bredda utbudet
av exempelvis licenser för digitala utgåvor av kurslitteratur.”.

10

Skrivverkstäder erbjuds på en del av de svenska lärosätena och hjälper studenter med språkgranskning av
inlämningsuppgifter, studieteknik och hjälp att komma vidare när en student har fastnat i skrivandet.
Skrivverkstäder skiljer sig därför från kurser i akademiskt skrivande som framförallt fokuserar på vokabulär,
akademisk hederlighet och den akademiska textens olika element.
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Beslut
att avslå Angelica Fors förslag.
Emma van Aller, Uppsala studentkår, föreslår att i kap 3.2
ändra meningen ”Det material som krävs på praktiska utbildningar
ska finnas tillgängligt för studenterna på lärosätet.” till ”Det
material som krävs vid praktiska moment i utbildningen ska finnas
tillgängligt för studenterna på lärosätet.”
Beslut
att bifalla Emma van Allers förslag.
Karin Ottander, Uppsala studentkår, föreslår att i kapitel 3.2
efter meningen ”Det material som krävs på praktiska utbildningar
ska finnas tillgängligt för studenterna på lärosätet.” lägga till:
”Eftersom det finns många dolda kostnader för studenter som deltar
u verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är det viktigt att studenter
blir kompenserade för utgifter de har i samband med VFU. Således
ska studenter få full ersättning för alla kostnader som är kopplade
till praktik eller VFU, så som resor och logi.”
Beslut
att bifalla Karin Ottanders förslag.
Förteckning över vilka läromedel och läroverktyg som behövs för att
studenter ska kunna delta på en kurs ska publiceras senast en månad i
förväg. Oberoende av om en student behöver inläsning av
studiematerialet eller planering för att genomgå kursen ska den
enskilda studenten i god tid veta förutsättningarna och kunna planera
sitt deltagande.

3.3 Tillgängliga lärandemiljöer
Möjligheten att studera tillsammans är en kvalitetsfråga. Utbyte av
erfarenheter är en av de akademiska grundpelarna för att skapa ny
kunskap. En del utbildningsformer karakteriseras av fysiska
lärandemiljöer. Den fysiska lärandemiljön kan innehålla hinder för
delaktighet. En students funktionsnedsättning ska inte äventyra
planering och upplägg av undervisning. Undervisningen ska stå på en
tillgänglig grund oberoende av studentpopulationen. Likaså ska inte
studerande med barn stängas ute genom avsaknad av till exempel
skötbord, amningsplatser eller studieplatser där även barn kan vara.
Den digitala lärandemiljön ska också vara tillfredsställande. Det innebär
att det behövs utrymme för diskussion och utbyte av erfarenheter på ett
enkelt sätt via digitala läroplattformar.
Anton Eriksson, Stockholms universitets studentkår, föreslår
att i kapitel 3.3 innan de två sista meningarna lägga till texten
”Studenter måste även ges möjlighet att planera sin vardag i
enlighet med studiernas omfattning enligt den studietakt som
studenten ifråga har sökt. Därför bör tiderna för examination vara
reglerade så att examinationstillfällen förläggs inom ramen för
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studietaktens omfattning, så att exempelvis studenter som väljer att
läsa kurser dagtid examineras under dagtid på vardagar.”
Beslut
att bifalla Anton Erikssons förslag.
Karin Ottander, Uppsala studentkår, föreslår att meningen i
kapitel 3.3 som lyder ”En students funktionsnedsättning ska inte
äventyra planering och upplägg av undervisningen.” stryks.
Beslut
att avslå Karin Ottanders förslag.
Cecilia Hägglund, Dalarna studentkår, föreslår att i kapitel 3.3
stryka ”Den fysiska lärandemiljön kan innehålla hinder för
delaktighet. En students funktionsnedsättning ska inte äventyra
planering och upplägg av undervisning.” till förmån för ”Den fysiska
lärandemiljön kan innehålla hinder för delaktighet men dessa ska
inte tillåtas att negativt påverka studenters lärande.”
Beslut
att bifalla Cecilia Hägglunds förslag.
Peter Wejmo, Göta studentkår, föreslår att i kapitel 3.3 stryka
”En students funktionsnedsättning ska inte äventyra planering och
upplägg av undervisning.” till förmån för ”En students
funktionsvariation ska inte leda till utestängning från någon form
av undervisning.”
Beslut
att avslå Peter Wejmos förslag.

3.4 En god arbetsmiljö
Under de 25 första åren av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för social och
organisatorisk arbetsmiljö (kallad AFS 1980:14) innefattades
studenter11. Det innebar att studenter hade samma skyddsnät i
arbetsmiljön som arbetstagare. SFS menar att studenter precis som
anställda har rätt till en trygg social och organisatorisk arbetsmiljö.
Därför är det av stor vikt att Arbetsmiljöverket har riktlinjer för
studenter och andra som genomgår en utbildning för att säkra en god
arbetsmiljö. För att möjliggöra alla studenters deltagande ska det finnas
en god social och organisatorisk arbetsmiljö så väl som en välgjord
undervisningsplan.
Karin Ottander, Uppsala studentkår, förslår att stryka all text
i 3.4 och ersätta den med: ”Sedan 31 mars 2016 omfattas inte längre
studenter av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och
social arbetsmiljö. Studenter innefattas därför inte längre av samma

11

Läs “De som genomgår utbildning” i AFS 1980:14, ersätts den 31 mars 2016 med ASF 2015:4
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skyddsnät som arbetstagare. SFS menar att studenter precis som
anställda har rätt till en trygg social och organisatorisk arbetsmiljö.
Därför är det av stor vikt att Arbetsmiljöverket har särskilda
riktlinjer för studenter och andra som genomgår utbildning. Dessa
särskilda riktlinjer bör innefatta regler för en god arbetsmiljö vid
praktik och verksamhetsförlagd utbildning, den fysiska studiemiljön
på lärosätet och psykosocial studiemiljö för att säkra en trygg
tillvaro under hela studietiden.
Beslut
att avslå Karin Ottanders förslag.
Juval Pruitt, Karlstad studentkår, föreslår att stryka hela
texten under 3.4 och ersätta med: ”SFS tycker det är viktigt att
studenter har samma rätt till påverkansmöjlighet som arbetstagare
vad gäller en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är
viktigt att det finns ett tydligt regelverk som säkerställer detta.
Regelverket bör innefatta regler för en god studiemiljö, exempelvis
arbetsmiljö vid praktik och verksamhetsförlagd utbildning, den
fysiska studiemiljön på lärosätet och psykosocial studiemiljö för att
säkra en trygg tillvaro under hela studietiden.
Beslut
att avslå Juval Pruitts förslag.

3.5 Studiemedelsystemet
För SFS har frågan om studiemedelssystemet varit en del av politiken
sedan organisationens början. Trots ett påverkansarbete, som pågått i
snart 100 år, är studiemedlet fortfarande inte utformat på ett
tillfredsställande sätt eller på en rimlig nivå. Studiemedlet ska till fullo
täcka studenters faktiska utgifter och möjliggöra en skälig
levnadsstandard. SFS anser att studiemedlet ska vara balanserat
mellan lån och bidrag. Samtidigt är en högutbildad befolkning något som
kommer gagna hela samhället. På längre sikt ska därför lånedelen
avskaffas eftersom resurssvaga grupper ser lånen som ett hinder för
högre utbildning. Att avskaffa lånedelen skulle skapa incitament för
studenter att välja utbildningar som leder till yrken som idag är
förhållandevis lågavlönade.
Angelica Fors, Chalmers studentkår, föreslår att i 3.5 ändra
meningen ” SFS anser att studiemedlet ska vara balanserat mellan
lån och bidrag.” till ” SFS anser att studiemedlet ska vara
balanserat lika mellan lån och bidrag.” samt att styrka följande i
samma stycke: ”Samtidigt är en högutbildad befolkning något som
kommer gagna hela samhället. På längre sikt ska därför lånedelen
avskaffas eftersom resurssvaga grupper ser lånen som ett hinder för
högre utbildning. Att avskaffa lånedelen skulle skapa incitament för
studenter att välja utbildningar som leder till yrken som idag är
förhållandevis lågavlönade.”
Beslut
att avslå Angelica Fors förslag
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Filippa De Laval, Teknologkåren vid LTH, föreslår att i 3.5
ändrameningen ”På längre sikt ska därför lånedelen avskaffas
eftersom resurssvaga grupper ser lånen som ett hinder för högre
utbildning. Att avskaffa lånedelen skulle skapa incitament för
studenter att välja utbildningar som leder till yrken som idag är
förhållandevis lågavlönade.
Beslut
att avslå Filippa De Lavals förslag.
Emil Nilsson, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet,
föreslår att i 3.5 ändra meningen ”På längre sikt ska därför
lånedelen avskaffas eftersom resurssvaga grupper ser lånen som ett
hinder för högre utbildning.” till ”På längre sikt ska därför lånedelen
helt ersättas av ökat bidrag eftersom resurssvaga grupper ser lånen
som ett hinder för högre utbildning.”
Beslut
att bifalla Emil Nilssons förslag.
Den svenska högskolan har förändrats, men studiemedelssystemets
utveckling har stannat. Studiemedelssystemet har inte anpassats efter
Bolognaprocessen, som gjorde att utbildningarna på avancerad nivå blev
ett år längre i och med övergången från magister till master. Det har
bidragit till minskade möjligheter att påbörja fler utbildningar/kurser än
ett kandidatprogram och en master. Möjligheterna att läsa
sommarkurser med studiemedel finns men minskar valbarheten att
påbörja en annan utbildning/kurs under eller efter avslutad examen.
Eftersom det svenska studiemedelssystemet inte följt högskolans
utveckling med längre och fler program, ett livslångt lärande och
betoningen av högskolans bildningsuppdrag behövs det en utökning av
antalet sökbara studiemedelsveckor. SFS anser att antalet veckor det
går att söka studiemedel för ska utökas från 240 till 32012. Att utöka
antalet veckor går i linje med det utökade antalet utbildningsprogram
och deras längd.
Ett livslångt lärande innebär att det ska vara möjligt att när som helst i
livet söka sig till högre utbildning. Därför borde åldersbegränsningen för
hur sent i livet det går att söka studiemedel ändras till pensionsåldern.
Samtidigt ska studieskulden alltid avskrivas vid pension eftersom
frånvaron av avskrivning skapar dåliga incitament för individer att söka
sig till utbildningar som leder till yrken med en låg inkomst och att
studera senare i livet. Möjligheten att utbilda sig såväl som att finna sin
väg till högre utbildning ska vara samma såväl sent som tidigt i livet.

12

240 veckor CSN motsvarar 6års heltidsstudier, 320 veckor motsvarar således 8års heltidsstudier
http://www.csn.se/hogskola/hur-mycket-kan-du-fa/langsta-tid
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3.6 Hälso- och sjukvård
Emma van Aller, Uppsala studentkår, föreslår att under
kapitel 3.6 byta term från ”studierelaterade sjukdomar” till
”sjukdomar som påverkar möjligheterna till studier”.
Beslut
att avslå Emma van Allers förslag.
Under studietiden blir studenter sjuka. Ibland är sjukdomen relaterad
till studier. Därför är landets studenthälsomottagningar viktiga för att
studenter ska må bra under hela studietiden. Studenter ska ha möjlighet
att få hjälp med de problem som anknyter till deras hälsoliv som just
studenter. På grund av urholkningar i utbildningars budget minskas
medlen till studenthälsomottagningar i landet samtidigt som söktrycket
till mottagningarna ökar. SFS anser att en studenthälsomottagning inte
får ta ut annat än administrativa avgifter från studenter, och då bara för
studentens förstagångsbesök och inte för överenskomna återbesök.
Studenthälsomottagningarnas verksamhet får inte skäras ned som en
konsekvens av att lärosäten tvingas bespara.
Emma van Aller, Uppsala studentkår, föreslår att under 3.6
efter fjärde meningen lägga till meningen
”Studenthälsomottagningar ska även erbjuda förebyggande
studenthälsovård som stresshanteringskurser.”
Beslut
att bifalla Emma van Allers förslag.
Alexandra Petersson, Studentkåren Malmö, föreslår att
ersätta:
”Under studietiden blir studenter sjuka. Ibland är sjukdomen
relaterad till studier. Därför är landets studenthälsomottagningar
viktiga för att studenter ska må bra under hela studietiden.
Studenter ska ha möjlighet att få hjälp med de problem som
anknyter till deras hälsoliv som just studenter. På grund av
urholkningar i utbildningars budget minskas medlen till
studenthälsomottagningar i landet samtidigt som söktrycket till
mottagningarna ökar. SFS anser att en studenthälsomottagning inte
får ta ut annat än administrativa avgifter från studenter, och då
bara för studentens förstagångsbesök och inte för överenskomna
återbesök. Studenthälsomottagningarnas verksamhet får inte
skäras ned som en konsekvens av att lärosäten tvingas bespara.”
Till förmån för:
”Under studietiden kan studenter bli sjuka. Ibland är sjukdomen
relaterad till studier. Därför är landets studenthälsomottagningar
viktiga för att studenter ska må bra under hela studietiden.
Studenter ska ha möjlighet att få hjälp med de problem som
anknyter till deras hälsoliv just som studenter. På grund av
urholkningar i utbildningars budget minskas medlen till
studenthälsomottagningar i landet samtidigt som söktrycket till
mottagningarna ökar. SFS anser att en studenthälsomottagning inte
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får ta avgifter från studenter. Studenthälsomottagningarnas
verksamhet får inte heller skäras ned som en konsekvens av att
lärosäten tvingas bespara.”
Beslut
att bifalla Alexandra Peterssons förslag.
Alla sjukdomar är inte studierelaterade. För att inte riskera att behöva
avbryta studier på grund av orsaker utanför den enskildes kontroll är
det viktigt att egenavgifterna för tandvård, sjukvård och läkemedel
håller en låg nivå, med högkostnadsskydd tillgängligt för alla.

3.7 Sociala trygghetssystem
Studenters sjukförsäkring är eftersatt. Likaså är inte
föräldraförsäkringen anpassad efter studenter. Studenters studietid ska
vara lika trygg och lika försäkrad som för andra grupper i samhället.
Därför kräver SFS att studenter ska kunna vara sjukskrivna på deltid. I
dag är det inte självklart att en student har rätt att återuppta sina
studier efter en föräldraledighet. SFS anser att studenter ska kunna
bilda familj utan att förlora sin sysselsättning. Studenters
sjukförsäkring och ersättning vid vård av sjukt barn ska kopplas till
sysselsättningen studier istället för studiemedlet för att innefatta alla
studenter.
Emma van Aller, Uppsala studentkår, föreslår att under 3.7
ändra meningen ”I dag är det inte självklart att en student har rätt
att återuppta sina studier efter en föräldraledighet.” till ”Det ska
vara självklart att en student ska kunna återuppta sina studier
efter en föräldraledighet.”
Beslut
att bifalla Emma van Allers förslag.
När en student återvänder till studierna efter en tids sjukdom ska
studenten ha rätt till rehabilitering. Ansvaret för studenters
rehabilitering ska ligga på utbildningsanordnarna. Det ska vara tydligt
vilka insatser studenten har rätt till och vad utbildningsanordnaren är
skyldig att erbjuda. Införande av deltidssjukskrivning är en
förutsättning för att högskolan ska kunna ta ansvar för studenters
rehabilitering. Den student som så önskar ska kunna rehabiliteras
tillbaka till studier. Lärosätenas ansvar innefattar att hjälpa studenter
som halkat efter på grund av sjukdom genom att formulera en plan för
hur de ska komma ikapp och på sikt avlägga en examen.
Karenstiden för sjukskrivning och vård av sjukt barn ska sänkas från 30
dagar till maximalt 7. En student är en samhällsmedborgare och ska på
samma vis som andra medborgare kunna vara sjuk med en fungerande
socialförsäkring. Det gäller för såväl svenska som internationella
studenter.
Forskarstuderandes trygghetsvillkor varierar beroende på
finansieringsform. SFS menar att alla forskarstuderande ska få en trygg
anställning från dag ett för att omfattas av de sociala
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trygghetssystemen. Det är aldrig försvarbart att vägra
forskarstuderande en trygg anställning. Det är ett politiskt ansvar att se
till att lärosätena anställer alla forskarstuderande och accepterar att
kostnaderna därför kan öka något. För doktorander som har anställning
på annan plats än i akademin ska lärosätet försäkra sig om att den
forskarstuderande är försäkrad genom den andra arbetsgivaren och
omfattas av de sociala trygghetssystemen.

3.8 Breddade påverkansmöjligheter
Både i högskoleförordningen och som i Bolognaprocessens
Pragkommuniké från 200113 slås det fast att studentinflytande är en
vital del i högskolans utveckling. I dagsläget är studentinflytandet till
stor del begränsat till de studenter som har en förståelse för det svenska
språket. Det kan sättas i relation till högskolans önskan om en ökad
internationalisering. För att studentinflytandet ska vara tillgängligt för
alla får språkbarriärer inte stå i vägen. Därför bör språklagen om
myndighetsspråk skrivas om för att möjliggöra för lärosäten att vara
tvåspråkiga. Genom en förändrad språklag kan möteshandlingar,
mötesspråk, rapporter och styrdokument finnas tillgängliga på både
svenska och engelska. Genom tvåspråkigheten blir delaktigheten mer
likvärdig för svenska som för internationella studenter.
Bristande kompensation för studenter och forskarstuderande 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. För forskarstuderande ska det huvudsakliga
syftet med kompensationen vara att ge den forskarstuderande samma
förutsättningar som en forskare att delta i påverkansarbetet.
Styrelsen föreslår att ersätta ” För forskarstuderande ska det
huvudsakliga syftet med kompensationen vara att ge den
forskarstuderande samma förutsättningar som en forskare att delta
i påverkansarbetet.” med ”Kompensation till forskarstuderande ska
syfta till att skapa möjlighet att delta i studentinflytande och
kollegialt inflytande inom ramen för doktorandtjänsten.”
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

3.9 Att studera med funktionsnedsättning
All högre utbildning ska vara tillgängligt utformad för alla.
Examinationsformer, undervisningsmiljöer och läroverktyg behöver
utvecklas bortom normer för hur undervisning traditionellt bedrivits.
Utöver en utvecklad och tillgänglig högre utbildning finns det behov av
pedagogiska stödåtgärder.
En funktionsnedsättning ska inte vara hinder för någon att söka sig till
högre utbildning. Bristande pedagogiska stödåtgärder eller lokaler som
inte tillgänglighetsanpassats ska inte heller vara anledningar till att en
student avbryter sina studier. Därför är det av stor vikt att medel till

13
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pedagogiska stödåtgärder aldrig äventyras i lärosätenas budgetar. SFS
kräver också att det på nationell nivå alltid ska finnas en säkrad
finansiering för pedagogiska stödåtgärder14.
Emma van Aller, Uppsala studentkår, föreslår att under 3.9
ändra meningen "En funktionsnedsättning ska inte vara hinder fö r
någon att sö ka sig till hö gre utbildning." Till "En otillgänglig miljö
ska aldrig vara ett hinder för någon med funktionsvariationer att
söka sig till högre utbildning."
Beslut
att avslå Emma van Allers förslag.
Reservation från Uppsala studentkår återfinns i bilaga 4 till protokollet.
Det finns inga nationella riktlinjer för vad som avses med särskilda
pedagogiska stödåtgärder. Avsaknaden av nationella riktlinjer bidrar till
en obalans mellan de svenska lärosätena i utbud och utformning av
pedagogiska stödåtgärder. Det finns inte heller en miniminivå för vad en
student kan förvänta sig för stöd som antagen vid en kurs. Därför vill
SFS att riktlinjer bereds för en nationell samsyn. Med en gemensam
definition vill SFS se en standardiserad grundpalett med pedagogiska
stödåtgärder. Det pedagogiska stödet ska sedan kunna individanpassas
för att möta den enskilda studentens behov.
Information om tillgängliga stödfunktioner ska vara tydlig för såväl
presumtiva som antagna studenter. Bristande information om
tillgängliga pedagogiska stödåtgärder ska inte heller förhindra
utlandsstudier. För att säkerställa tillgängligheten till pedagogiska
stödåtgärder vid de svenska lärosätena föreslår SFS att Universitetsoch högskolerådet ges i uppdrag att utreda de pedagogiska
stödåtgärderna och deras kvalitet för att ta fram en standardiserad
miniminivå för pedagogiskt stöd.

4. En jämställd och representativ lärarkår
Det här kapitlet beskriver SFS syn på hur högskolans forskning och
lärarkår ska kunna bli mer jämställd och inkluderande. I
Principprogrammet slår SFS fast att akademin ska präglas av
normkritik och sträva efter att vara ett föredöme för andra
verksamheter på lika villkorsområdet. Vikten av en mer heterogen
lärarkår belyses, vilket skulle bidra till en breddad kunskaps- och
forskningsproduktion. Jämställdheten inom akademin går långsamt
framåt, men för att åstadkomma en helt öppen och jämställd högskola
bör fler åtgärder tas. För en bred högskola är det också viktigt att
motverka att arbetsuppgifter könas. Ett normkritiskt förhållningssätt är
en av vägarna för att bredda akademin, i undervisning såväl som
forskning. Jämställdhetsintegreringen är här för att stanna.

14Stockholms

universitet har sedan 2006 ett särskilt åtagande genom regleringsbreven att
förvalta och fördela medel till landets universitet och högskolor för särskilda pedagogiska
stödåtgärder för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå. (U2015/04989/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05957/UH).
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Cecilia Hägglund, Uppsala studentkår, föreslår att stryka:
”4. En jämställd och representativ lärarkår
Det här kapitlet beskriver SFS syn på hur högskolans forskning och
lärarkår ska kunna bli mer jämställd och inkluderande. I
Principprogrammet slår SFS fast att akademin ska präglas av
normkritik och sträva efter att vara ett föredöme för andra
verksamheter på lika villkorsområdet. Vikten av en mer heterogen
lärarkår belyses, vilket skulle bidra till en breddad kunskaps- och
forskningsproduktion. Jämställdheten inom akademin går långsamt
framåt, men för att åstadkomma en helt öppen och jämställd
högskola bör fler åtgärder tas. För en bred högskola är det också
viktigt att motverka att arbetsuppgifter könas. Ett normkritiskt
förhållningssätt är en av vägarna för att bredda akademin, i
undervisning såväl som forskning. Jämställdhetsintegreringen är
här för att stanna.”
Till förmån för:
”4. En jämlik och representativ lärarkår
Det här kapitlet beskriver SFS syn på hur högskolans forskning och
lärarkår ska kunna bli mer jämlik och inkluderande. I
principprogrammet slår SFS fast att akademin ska präglas av
normkritik och sträva efter att vara ett föredöme för andra
verksamheter på lika villkorsområdet. Vikten av en mer heterogen
lärarkår belyses, vilket skulle bidra till en breddad kunskaps- och
forskningsproduktion. Jämlikheten inom akademin går långsamt
framåt, med för att åstadkomma en helt öppen och jämlik högskola
bör fler åtgärder tas. För en bred högskola är det också viktigt att
motverka att arbetsuppgifter könas. Ett normkritiskt
förhållningssätt är en av vägarna för att bredda akademin, i
undervisning så väl som i forskning.
Beslut
att bifalla Cecilia Hägglunds förslag.
Filippa de Laval, Teknologkåren vid LTH, föreslår att i kap 4
ändra meningen ”Vikten av en mer heterogen lärarkår belyses,
vilket skulle bidra till en breddad kunskaps- och
forskningsproduktion.” till ”Vikten av en mer heterogen lärarkår
som i större grad speglar samhället belyses, vilket skulle bidra till
en breddad kunskaps- och forskningsproduktion.”
Beslut
att bifalla Filippa de Lavals förslag.
Emma van Aller, Uppsala studentkår, föreslår att i kap 4 ändra
meningen ” För en bred högskola är det också viktigt att motverka
att arbetsuppgifter könas.” till ”För en bred högskola är det också
viktigt att motverka att arbetsuppgifter och vetenskapsområden
könas.”
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Beslut
att bifalla Emma van Allers förslag.

4.1 Från en homogen till en heterogen lärarkår
SFS anser att lärarkåren i högskolan ska spegla samhällets
sammansättning. Därför förespråkar SFS kvotering av
underrepresenterade grupper till lärartjänster vid likvärdiga meriter
inom behörighetskraven för att påskynda jämställdhetsarbetet i
högskolan. Det ska ske parallellt med ett långsiktigt arbete med fokus
på pedagogisk meritering. Akademin har en tradition av att inte
meritera pedagogisk skicklighet i samma utsträckning som vetenskaplig
skicklighet. SFS anser att pedagogisk skicklighet ska ses som likvärdig
med vetenskaplig kompetens vid lärartillsättningar. En föråldrad
könsstereotypisk syn på undervisning och administration blir en
kvinnofälla som leder till minskade karriärmöjligheter. För att motverka
att vissa arbetsuppgifter könskodas måste högskolans verksamheter ges
samma status.
Styrelsen föreslår att i 4.2 ändra meningen ”Därför förespråkar
SFS kvotering av underrepresenterade grupper till lärartjänster vid
likvärdiga meriter inom behörighetskraven för att påskynda
jämställdhetsarbetet i högskolan.” till ”Därför förespråkar SFS
positiv särbehandling av underrepresenterade grupper till
lärartjänster vid likvärdiga meriter inom behörighetskraven för att
påskynda jämlikhetsarbetet i högskolan.”
Beslut
att avslå styrelsens förslag.
Filippa de Laval, Teknologkåren vid LTH, föreslår att i 4.2
ändra lydelsen ”Därför förespråkar SFS kvotering av
underrepresenterade grupper till lärartjänster vid likvärdiga
meriter inom behörighetskraven för att påskynda
jämställdhetsarbetet i högskolan.” till ”Därför bör samtliga
universitet aktivt arbeta emot en snedrekryterad lärarkår genom att
vara normkritisk vid varje tjänstetillsättning för att åstadkomma
mångfald och motverka diskriminerande struktur.”
Beslut
att bifalla Filippa de Lavals yrkande.
Akademin har traditionellt sett haft en överrepresentation av vita äldre
män. De som tillhör den gruppen har traditionellt fått större
forskningsanslag, bland annat genom proportionellt stora delar av så
kallade strategiska forskningssatsningar. SFS menar att
forskningsmedel ska fördelas så att det främjar hela bredden av
forskarkåren i varje vetenskapsområde. På så sätt kan fler från
underrepresenterade grupper se möjligheten söka en karriär inom
vetenskapsområdet och driva forskningen vidare med ett breddat
perspektiv. Då kan också verksamheten ta till vara en mångfald av
erfarenheter som i längden skapar bättre forskning och utbildning.
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Om olika typer av erfarenheter värderas av akademin finns det också
fler incitament för individer som lämnar akademin för annat arbetsliv
att komma tillbaka och bidra med nya perspektiv. SFS menar att
ansökningar om forskningsmedel i högre utsträckning bör beredas
anonymt och med en extern jury för att ansökan ska bedömas neutralt.

4.2 Normkritisk pedagogik
Historiskt har högre utbildning och forskning bedrivits utifrån den
manliga könsnormen. Det har bidragit till att pedagogiska metoder och
forskningen om utbildning har anpassats till ett till mäns behov
eftersom män har varit normen i högskolan. En normkritisk pedagogik
ger studenten en bred förståelse för kunskapsområdet, synliggör normer
inom den egna disciplinen och skapar utrymme för reflektion kring
normer i lärandet. Genom ett kritiskt förhållningssätt kan forskningens
resultat tillgängliggöras för fler och bidra till samhällsförändring. SFS
anser att all pedagogik i högskolan ska vara normkritisk och
genusmedveten. För att möjliggöra en normkritisk pedagogisk grund i
högskolan ska normkritiska perspektiv ingå i den högskolepedagogiska
utbildningen för undervisande personal och forskarstuderande för att det
ska kunna genomsyra all undervisning på grund- och avancerad nivå.
Filippa de Laval, Teknologkåren vid LTH, föreslår att under
4.2 efter första meningen lägga till: ”Även vithetsnormen samt
normer kring klass, ålder och sexualitet. Det har bidragit till att
pedagogiska metoder och forskningen kring utbildning har
anpassats till priviligierade grupper i samhället.” samt att ta bort
meningen ”Det har bidragit till att pedagogiska metoder och
forskningen om utbildning har anpassats till ett till mäns behov
eftersom män har varit normen i högskolan.”
Beslut
att bifalla Filippa de Lavals förslag.

4.3 Jämställdhetsintegrering
Högskolan i sin helhet måste jämställdhetsintegreras för att bli mer
öppen. Jämställdhetsarbetet består inte enbart av jämställdhets- och
likabehandlingsplaner eller arbetsgrupper med ett främjande uppdrag.
Jämställdhet är ett perspektiv som ska genomsyra alla beslut, alltifrån
de vägval högskolan gör till beslut av den enskilde läraren om upplägget
av undervisningen. För att en högskola ska spegla samhället krävs det
reflektion över olika besluts konsekvenser för olika grupper. Bara genom
medvetenhet om jämställdhet kan lärprocessen och forskningen spegla
olika synsätt som leder till en utveckling av hela samhället.
Jämställdhetsintegrering är för SFS en viktig pusselbit för att skapa en
mer jämlik och jämställd högskola.

5. Källor
Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14), allmänna
råd, Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
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inspektioner/publikationer/foreskrifter/psykiska-och-sociala-aspekter-paarbetsmiljon-afs-198014-allmanna-rad/ Senast hämtad:2016-02-22
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter,
Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-socialarbetsmiljo-afs-20154/ Senast hämtad:2016-02-22
Längstatid med studiemedel,CSN, http://www.csn.se/hogskola/hurmycket-kan-du-fa/langsta-tid Senast hämtad: 2016-02-22
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet,
Regeringsbeslut III:8, http://www.esv.se/Verktyg-stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=17237 Senast hämtad: 201602-22
TOWARDS THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA,
Communiqué of the meeting of European Ministers in charge of Higher
Education, in Prague on May 19th 2001
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/PRAGUE_COMMUNIQUE.p
df Senast hämtad: 2016-02-22
Universitet och högskolor Årsrapport 2015,
Universitetskanslersämbetet, UKÄ:s årsrapport 2015 (Rapport 2015:8)

20.

Proposition 5: SFS syn på tillträde till
högre utbildning
Styrelsen föreslår att ändra namnet på ”SFS syn på högskolans
omfattning och utbud” till ”SFS syn på högskolans omfattning,
utbud, finansiering och antagning.”
Beslut
att bifalla styrelsens förslag

20a.

Proposition 5: SFS syn på tillträde till
högre utbildning, Förändringar i
avsnitt 1

Styrelsen föreslår att anta förslaget till nytt kapitel 1.1.

”1.1 Syfte
Det här dokumentet är antaget av SFS Fullmäktige 2015 och
kompletterat på Fullmäktige 2016. Dokumentet har som avsikt att
vägleda styrelse, presidium och kansli. Dokumentet utgår från de
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ställningstaganden i SFS Principprogram (antaget av fullmäktige 2014).
SFS syn på högskolans omfattning och utbud ska tydliggöra och utveckla
organisationens åsikter kring den högre utbildningens dimensionering.
Dokumentet är underställt principprogrammet. Dokumentet behandlar
dimensionerings- och tillträdesfrågor ur ett nationellt perspektiv.
SFS åsikter om högre utbildnings omfattning och utbud är ofta
efterfrågade av beslutsfattare och andra aktörer i högskolesektorn.
Många aktörer som SFS dagligen möter arbetar med
dimensioneringsfrågorna, och det är viktigt att SFS kan bidra med en
tydlig studentröst. Detsamma gäller frågor om antagning till högskolan,
där det finns en politisk vilja att förändra systemet. Högskolans
omfattning, utbud och antagning berör studenter på lång och kort sikt,
genom att studenters utbildningsval och tillgång till utbildning påverkar
livet – både nu och i framtiden.
SFS har många åsikter om utbildningens kvalitet och finansiering. För att
kunna bedriva ett effektivt påverkansarbete måste SFS också kunna ta
ställning till hur våra olika grundprinciper möts.”
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.

20b.

Proposition 5: SFS syn på tillträde till
högre utbildning, Förändringar i
avsnitt 2

6. Tillträde till högre utbildning på grundnivå
Tillträdesfrågor handlar om hur studenter antas till utbildningen.
Tillträdessystemet gör skillnad på frågor om behörighet och frågor om
urval. Behörighet handlar om vilka kvalifikationer en person måste ha
för att kunna antas till en utbildning. Urval handlar om vilka av de
behöriga sökande som antas till utbildningen. Inom urvalssystemet finns
olika urvalsinstrument, som till exempel betyg (från gymnasium och
folkhögskola eller motsvarande), högskoleprov samt alternativa
antagningsformer.
Klara Bladh, StuFF, föreslår att ändra meningen under kapitel 6:
”Tillträdesfrågor handlar om hur studenter antas till utbildning.”
till ”Tillträdesfrågor handlar om hur studenter antas till högre
utbildning.”
Beslut
att bifalla Klara Bladhs förslag.
Det finns andra frågor än regler om behörighet och urval som påverkar
studenters tillträde, till exempel deras bakgrund och hur väl grundskola
och gymnasium har stöttat deras lärande. Sådana frågor behandlas
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istället i SFS ställningstagande En öppen och jämställd högskola för alla
(O11-3/1516).

6.1 Nulägesbeskrivning
Behörighet till högre utbildning
Enligt högskoleförordningens sjunde kapitel ska behörighetskraven för
en utbildning vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna
tillgodogöra sig utbildningen. Grundprincipen är att behörigheten ska
bygga på kunskaper från gymnasiekurser och på ”andra villkor som
betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som
utbildningen förbereder för” (Högskoleförordningen 8, 25, 31, 40 §§).
Simon Ivarsson, Sahlgrenska akademins studentkår, föreslår
att under kapitel 6.1 ändra ordet ”nybörjare” till
”förstagångsstudenter”.
Beslut
att bifalla Simon Ivarssons förslag.
Sverige använder sig av en princip om grundläggande behörighet till
högre utbildning. Idén är att det ska finnas ett antal grundläggande
gymnasiekurser som en presumtiv student måste ha godkänt i. Det ska
säkerställa att den sökande har rätt förkunskaper för grundläggande
högre utbildning som riktar sig till nybörjare. Majoriteten av
utbildningarna i Sverige tillämpar bara grundläggande behörighet. Vid
sidan av det finns det utbildningar som kräver särskilda behörigheter.
Regeringen bestämmer genom Utbildningsdepartementet vad som ingår
i den grundläggande behörigheten. De särskilda behörigheterna bestäms
genom att Universitets- och högskolerådet definierar ett antal
områdesbehörigheter som högskolan får ansöka om att tillämpa vid sina
olika utbildningar.
Behörigheten utgår från kursbetyg i den svenska gymnasieskolan eller
motsvarande utbildningar. Även den som på annat sätt fått motsvarande
kunskaper kan bli behörig genom bedömning av reell kompetens. Trots
att det ska gå att få sin reella kompetens bedömd, är möjligheterna i
praktiken begränsade på grund av bristande beredskap och information
från såväl lärosäten som andra myndigheter.
Styrelsen föreslår att under 6.1 ändra meningen ”Behörigheten
utgår från kursbetyg i den svenska gymnasieskolan eller
motsvarande utbildningar.” till ”Behörigheten utgår från en
uppsättning kurser i den svenska gymnasieskolan eller motsvarande
utbildningar.”
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.
Trots reglerna förekommer det att utbildningar på grundläggande,
avancerad- och forskarnivå har behörighetskrav som inte utgår från vad
som faktiskt krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det kan
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handla om mycket specifika krav på till exempel en viss examen eller
viss arbetslivserfarenhet, eller andra akademiska meriter som inte är
relevanta för utbildningen. Det har förekommit att krav formulerats som
till exempel en examen istället för som uppnådda lärandemål, vilket gör
att den som inte haft möjligheten att studera till just den examen inte
blir behörig, även om hen har motsvarande reell kompetens. Det tyder
på en sammanblandning mellan vad som är behörighet och vad som är
urval.
Den meritbaserade synen på behörighet är ifrågasatt. Ifrågasättandet är
delvis en reaktion på att gymnasieskolan blivit mindre likvärdig och att
betyg från gymnasiet inte alltid är jämförbara. Det finns en efterfrågan
på att använda lämplighet för studier som en grund för behörighet, det
vill säga att försöka förutse om en person har möjlighet att nå
utbildningens mål på annat sätt än genom att undersöka den sökandes
meriter. De flesta former av lämplighetsprövning mäter kunskaper,
förmågor och förhållningssätt som studenten ska tillgodogöra sig i
utbildningen.
Genom implementeringen av Bolognareformer har högre utbildning i
Sverige delats upp i grundläggande nivå, avancerad nivå och
forskarutbildning. Internationellt är det vanligt att kunna byta
ämnesområde mellan de olika nivåerna. Exempelvis kan en person med
kandidatutbildning inom ett område ofta läsa en master inom ett annat.
I Sverige har till och med generella examensprogram en snäv syn på
behörighet.
Behörighetsgivande förutbildning är utbildning på gymnasial nivå som
anordnas av lärosäten, till exempel i form av basår. En student som
antas till behörighetsgivande förutbildning ska enligt förordning
(2007:432) samtidigt bli villkorligt antagen till en specifik
högskoleutbildning. Många lärosäten vill istället använda
förutbildningen för att ge behörighet till flera olika utbildningar. Ett
vanligt syfte med behörighetsgivande förutbildning är att öka antalet
potentiella sökande till en utbildning eller att bredda rekryteringen.
Förutbildningen finansieras med statliga anslag till högre utbildning.

Urval till högre utbildning
Urvalssystemets syfte är att välja vilka studenter som antas när det är
konkurrens om studieplatser i en utbildning. Sverige tillämpar ett
konkurrensbaserat urvalssystem där studenters betyg, högskolepoäng
eller reella kompetens avgör vem som har företräde till en studieplats i
den högre utbildningen. Tanken är att det ska ge en långsiktig
förutsägbarhet där presumtiva studenter vet på förhand vilka krav de
måste uppnå för att bli behöriga och på vilka premisser de konkurrerar
med andra behöriga. Det går också i linje med en gängse uppfattning i
Sverige om att det är en människas meriter som ska vara avgörande vid
konkurrens, precis som i politiken eller på arbetsplatsen.
Oskar Johansson, Humanistiska och teologiska
Studentkåren vid Lunds Universitet, föreslår att ändra
meningen ”Det går också i linje med en gängse uppfattning i Sverige
om att det är en människas meriter som ska vara avgörande vid
konkurrens, precis som i politiken eller på arbetsplatsen.” till ” Det
går också i linje med en gängse uppfattning i Sverige om att det är
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en individs meriter som ska vara avgörande vid konkurrens, precis
som i politiken eller på arbetsplatsen.”
Beslut
att avslå Oskar Johanssons förslag.
Styrelsen föreslår att under 6.1 stryka ”,precis som i politiken
eller på arbetsplatsen.”
Beslut
att avslå styrelsens förslag.
Mötespresidiet föreslår att under 6.1 ändra meningen ”Det går
också i linje med en gängse uppfattning i Sverige om att det är en
människas meriter som ska vara avgörande vid konkurrens, precis
som i politiken eller på arbetsplatsen.” till ”Det går också i linje med
gängse uppfattning i Sverige om att det är en individs meriter som
ska vara avgörande vid konkurrens.”
Beslut
att bifalla mötespresidiets förslag.
Inom urvalssystemet används tre olika urvalsgrupper som också kallas
kvoter: gymnasiebetyg eller folkhögskoleintyg, högskoleprov och så
kallat alternativt urval. Minst en tredjedel och högst två tredjedelar ska
antas med meritpoäng från gymnasiebetyg respektive genom
högskoleprovet. I betygskvoten ingår också personer som kompletterat
sina betyg på Komvux och personer med folkhögskoleintyg från
folkhögskolans behörighetsgivande allmänna kurs. Systemet prioriterar
sökande med gymnasiebetyg, medan de med studieomdöme från
folkhögskolan och de som kompletterat sina gymnasiebetyg har lägre
möjlighet att bli antagna. Högskolan kan också ansöka om att få
anordna ett alternativt urval, en så kallad tredje kvot. Universitets- och
högskolerådet beviljar undantag från reglerna om kvoter.
Styrelsen föreslår att under 6.1 styrka följande stycke:
”Inom urvalssystemet används tre olika urvalsgrupper som också
kallas kvoter: gymnasiebetyg eller folkhögskoleintyg, högskoleprov
och så kallat alternativt urval. Minst en tredjedel och högst två
tredjedelar ska antas med meritpoäng från gymnasiebetyg
respektive genom högskoleprovet. I betygskvoten ingår också
personer som kompletterat sina betyg på Komvux och personer med
folkhögskoleintyg från folkhögskolans behörighetsgivande allmänna
kurs. Systemet prioriterar sökande med gymnasiebetyg, medan de
med studieomdöme från folkhögskolan och de som kompletterat sina
gymnasiebetyg har lägre möjlighet att bli antagna. Högskolan kan
också ansöka om att få anordna ett alternativt urval, en så kallad
tredje kvot. Universitets- och högskolerådet beviljar undantag från
reglerna om kvoter.”
Till förmån för:
”Inom urvalssystemet används tre olika urvalsgrupper som också
kallas kvoter: studenter med betyg, studenter med resultat från
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högskoleprovet och ett så kallat alternativt urval. Till varje
utbildning ska minst en tredjedel och högst två tredjedelar antas
med meritpoäng från gymnasiebetyg respektive från högskoleprovet.
I betygskvoten ingår personer som konkurrerar med gymnasiebetyg,
personer som kompletterat sina betyg på Komvux och personer med
folkhögskoleintyg från folkhögskolans behörighetsgivande allmänna
kurs. I högskoleprovskvoten finns personer som konkurrerar med
resultat från högskoleprovet. Det finns alltså fyra typer av meriter
att konkurrera med om en plats i högskolan, men bara tre kvoter.
Inom betygskvoten prioriteras sökande med gymnasiebetyg, medan
de med studieomdöme från folkhögskolan och de som kompletterat
sina gymnasiebetyg har sämre möjlighet att bli antagna. För att få
anordna ett alternativt urval, en så kallad tredje kvot, måste
lärosätet ansöka hos Universitets- och högskolerådet. Universitetsoch högskolerådet beviljar också undantag från reglerna om
kvoternas storlek.”
Beslut
att bifalla styrelsens förslag.
Vilket meritvärde gymnasiebetygen ger i urvalet till högskolan beräknas
enligt ett komplext system, som med kompletteringar och justeringar
blivit mycket svårt att förstå. Beroende på typ av betygssystem och när
betygen gavs gäller olika regler för omräkningen till meritvärde. Därtill
har regeringen beslutat att betyg i vissa kurser ska ge ett högre
meritvärde än andra betyg.
Högskoleprovet infördes 1977 i samband med en högskolereform. Syftet
var att bredda de dåvarande antagningsmöjligheterna till högre
utbildning. För att göra provet behövde en person ha minst 5 års
arbetslivserfarenhet och vara över 25 år. Sedan 1991 är provet öppet för
alla. Syftet med provet är att pröva en persons studiefärdighet till högre
utbildning genom ett antal standardiserade prov som sedan används
som urvalsinstrument till den högre utbildningen.
I och med att det i dagsläget inte finns några närliggande krav för att
skriva högskoleprovet, har det i praktiken omvandlats till ett allmänt
prov. Gymnasieelever kan under sin studietid göra högskoleprovet och
därmed öka sina chanser att bli antagna. I vissa fall används
högskoleprovsresultat för att skilja mellan sökande med samma
betygsmeriter, men högskolan kan också besluta att använda intervjuer
eller lottning. Till skillnad från betygsurval utgår provet inte från
ämnen utan från en ämnesöverskridande samling kunskaper och
förmågor.
Urval kan också göras genom reell kompetens där en individs
färdigheter inom ett ämnesområde bedöms. Främst används det inom de
konstnärliga utbildningarna. Här säkerställs att de antagna har de
förkunskaper som krävs för att ta till sig utbildningens innehåll
oberoende av deras övriga meriter. Nackdelen är att urvalets premisser
ligger i händerna på ett fåtal individer, vilket kan leda till bristande
rättssäkerhet.
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6.2 SFS ställningstaganden
Behörighet till högre utbildning
Behörighetsnivån för en högre utbildning måste kunna motiveras utifrån
vad som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om
utbildningens innehåll inte kräver andra förkunskaper ska den kräva
grundläggande behörighet. Behörighetskrav utöver grundläggande
behörighet ska beskrivas i områdesbehörigheter för att sökande lätt ska
kunna överblicka behörighetskraven.
Kraven för behörighet ska vara helt nödvändiga för att studenten ska
kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det betyder att de krav som ställs
ska kunna motiveras utifrån utbildningens mål och innehåll. Kraven ska
utformas som uppnådda lärandemål, och får inte vara rituella till sin
karaktär. Till exempel ska krav på en viss typ av examensarbete, avgift
eller arbetslivserfarenhet inte förekomma, eftersom formen inte i sig
utgör en kompetens. De kompetenser som man kan tillgodogöra sig i en
yrkespraktik kan istället beskrivas i termer av uppnådda lärandemål.
Lämplighetsprövningar ska inte förekomma eftersom de inte är
rättssäkra och riskerar att hindra personer med rätt förkunskaper från
att studera. Istället ska urvalet göras utifrån den sökandes kunskaper
och färdigheter. Utbildningen ska ge alla behöriga förutsättningarna att
uppfylla utbildningens mål utifrån förkunskapskraven.
SFS anser att alla som har rätt kompetens ska få tillträde till högre
utbildning, oavsett vilket utbildningssystem en har studerat inom och
oavsett om en haft möjlighet att studera i högskolan. Alla sökande ska
ha rätt att få formella utbildningsmeriter, till exempel utländska betyg,
validerade för att bli behöriga till svensk högskola. Alla sökande ska
också berättigas en bedömning av deras reella kompetens (det vill säga
kompetens från arbetsliv, icke-formell utbildning och informellt lärande)
och om kompetensen motsvarar grundläggande eller särskild behörighet.
Bedömningarna ska uttryckas så att de kan användas till att söka olika
utbildningar inom det ordinarie antagningssystemet.
Simon Asplund, Karlstad studentkår, föreslår att under 6.2
efter meningen ” Bedömningarna ska uttryckas så att de kan
användas till att söka olika utbildningar inom det ordinarie
antagningssystemet.” lägga till en ny mening ”Därför ska också
rättssäkra nationella kriterier och rutiner för bedömning av reell
kompetens utformas.”
Beslut
att bifalla Simon Asplunds yrkande.
Den grundläggande behörighetsnivån ska harmoniseras med
examensmålen för gymnasiets högskoleförberedande program för att det
inte ska uppstå glapp mellan gymnasium och högskola. SFS anser att
det är regeringens ansvar att utbildningskedjan hänger ihop och att det
inte uppstår glapp mellan gymnasium och högskola. Även om inte alla
gymnasieutbildningar behöver ge alla områdesbehörigheter ska alla
gymnasieprogram ge grundläggande behörighet. Annars kan studenters
gymnasieval stänga dem ute från högskolan med konsekvenser för
högskolans öppenhet och representativitet.
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Klara Bladh, StuFF, föreslår att under 6.2 ändra meningen ” Den
grundläggande behörighetsnivån ska harmoniseras med
examensmålen för gymnasiets högskoleförberedande program för att
det inte ska uppstå glapp mellan gymnasium och högskola”. Till
”Den grundläggande behörighetsnivån ska harmoniseras med
examensmålen för gymnasiets samtliga program för att det inte ska
uppstå glapp mellan gymnasium och högskola.”
Beslut
att bifalla Klara Bladhs förslag.
SFS anser att behörighetskraven på avancerad nivå ska vara utformade
så att sökande med olika kandidatutbildningar kan antas, om inte
specifika förkunskaper behövs. Det innebär att en examen på
grundläggande nivå i normalfallet bör ge behörighet till program på
avancerad nivå även inom näraliggande ämnesområden där studenterna
har tillräckliga förkunskaper för att klara av utbildningen. Behörigheten
till avancerad nivå ska spegla att kunskaper och färdigheter som
högskolan lär ut ska vara generella.
Den som har avlagt examen på avancerad nivå eller har motsvarande
kvalifikationer ska vara behörig att söka forskarutbildning inom sitt
ämnesområde. Eftersom forskarutbildning i normalfallet också är en
tjänst och den som antas till forskarutbildning normalt ska anställas,
måste antagningen också pröva om den sökande uppfyller kraven för en
doktorandtjänst. Forskarstuderandeplatser måste utlysas öppet och
bedömning ske mot en tydlig beskrivning av programmet och tjänsten.
Maria Nordström, Tekniska högskolans studentkår, föreslår
att under 6.2 efter ”Forskarstuderandeplatser måste utlysas öppet
och bedömning ske mot en tydlig beskrivning av programmet och
tjänsten.” lägga till meningen ”Det skall vid utlysning av
forskartjänst alltid vara tydligt om tjänsten avser en
licentiatexamen eller en doktorsexamen.”
Beslut
att bifalla Maria Nordstöms förslag.
SFS anser att en behörighetsgivande förutbildning, till exempel ett
basår, ska kunna ge en garanterad plats vid någon av de utbildningar
som förutbildningen ger behörighet till. Behörighetsgivande
förutbildning är ett viktigt verktyg för att bredda rekryteringen till vissa
utbildningar.

Urval till högre utbildning
Vilka principer ska gälla för urval?
Det är viktigt att urvalet till högskolan uppfattas som legitimt av det
svenska samhället, oavsett vilket antagningssystem som används.
Därför måste systemet vara transparent, förutsägbart och rättvist.
För att uppfattas som legitimt, ska urvalssystemet vara
konkurrensbaserat och utgå från studenters meriter. För att kunna anta
personer med olika bakgrund, erfarenheter och typer av meriter behövs
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flera olika sätt att mäta meriter, det vill säga olika urvalsinstrument.
Ett konkurrensbaserat system där meriter mäts på olika sätt är aldrig
helt rättvisande eftersom det inte går att jämföra resultaten av de olika
urvalsinstrumenten. För att vara förutsägbart kan det inte heller ta
hänsyn till individers olika förutsättningar för att skapa sig
konkurrensfördelaktiga meriter. Det innebär också att alla
urvalsinstrument ska vara kostnadsfria för den sökande.
Klara Bladh, StuFF, föreslår att under 6.2 ersätta ”För att
uppfattas som legitimt, ska urvalssystemet vara konkurrensbaserat
och utgå från studenters meriter. För att kunna anta personer med
olika bakgrund, erfarenheter och typer av meriter behövs flera olika
sätt att mäta meriter, det vill säga olika urvalsinstrument. Ett
konkurrensbaserat system där meriter mäts på olika sätt är aldrig
helt rättvisande eftersom det inte går att jämföra resultaten av de
olika urvalsinstrumenten. För att vara förutsägbart kan det inte
heller ta hänsyn till individers olika förutsättningar för att skapa sig
konkurrensfördelaktiga meriter. Det innebär också att alla
urvalsinstrument ska vara kostnadsfria för den sökande.” med ”För
att uppfattas som legitimt ska urvalssystemet vara
konkurrensbaserat och utgå från studenters meriter. För att kunna
anta personer med olika bakgrund, erfarenheter och typer av
meriter behövs flera olika urvalsinstrument. Utfallen i ett
konkurrensbaserat system med olika urvalsinstrument är inte
jämförbara. Eftersom systemet inte kan ta hänsyn till individers
olika förutsättningar att skapa sig konkurrensfördelaktiga meriter,
ska alla urvalsinstrument vara kostnadsfria för den sökande. Detta
skapar en förutsägbarhet i urvalssystemet.”
Beslut
att bifalla Klara Bladhs förslag.
Trots det anser SFS att ett konkurrensbaserat system med flera sätt att
mäta meriter är det mest rimliga att använda sig av givet den stora
mängden studieplatser, studieorter, utbildningar och sökande. Andra
former av urval så som lottning, löpande urval eller öppen antagning
med urval senare under utbildningen är resursineffektiva och
oförutsägbara.
Urvalsinstrument och urvalskvoter
Betyg från gymnasiet ska vara ett viktigt urvalsinstrument.
Betygsmeriternas pålitlighet bygger på att betygen är tydligt
målrelaterade och att examinationen i gymnasiet är rättssäker.
Eftersom urvalet ska bygga på att lika meriter värderas lika, ska betyg
från kompletterande gymnasial utbildning, till exempel Komvux,
värderas lika som ordinarie gymnasiebetyg. Alla gymnasiebetyg ska ha
lika meritvärde för att göra systemet transparent, effektivt och för att
undvika att i onödan styra studenters studieval. Därför anser SFS att
meritpoängssystemet ska avskaffas.
Simon Edström, Tekniska högskolans studentkår, föreslår att
ändra följande mening under 6.2 ”Alla gymnasiebetyg ska ha lika
meritvärde för att göra systemet transparent, effektivt och för att
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undvika att i onödan styra studenters studieval. Därför anser SFS
att meritpoängsystemet ska avskaffas.” till ”Avklarade kurser inom
ämnesområden som är särskilt relevanta till den aktuella
utbildningen skall premieras och vara meriterande vid urval till
antagningen. Därför anser SFS att meritpoängssystemet skall
reformeras och anpassas efter relevans till utbildningen.
Beslut
att avslå Simon Edströms förslag.
SFS tycker att högskoleprovet är ett viktigt instrument för att bredda
urvalet till högre utbildning, framför allt för personer utan
konkurrenskraftiga gymnasiebetyg. Högskoleprovet ska vara ett
studiefärdighetsprov som prövar färdigheten för studier utifrån
studentens kunskaper. Provet ska anpassas för att på ett relevant sätt
undersöka studiefärdighet för högskolans stora utbildningsutbud.
Högskoleprovet ska inte användas som ett verktyg för elever i gymnasiet
att maximera sin konkurrenskraft i urvalssystemet. Det riskerar att
underminera högskoleprovets grundtanke om att ge en andra chans att
nå den högre utbildningen.
Oskar Johansson, Humanistiska och teologiska
Studentkåren vid Lunds Universitet, föreslår att under 6.2
stryka ”Högskoleprovet ska inte användas som ett verktyg för elever
i gymnasiet att maximera sin konkurrenskraft i urvalssystemet. Det
riskerar att underminera högskoleprovets grundtanke om att ge en
andra chans att nå den högre utbildningen.” till förmån för
”Högskoleprovet ska användas som ett verktyg för individer som är i
behov av en andra chans. Det ska vara gratis för att säkerställa att
alla oavsett socioekonomisk bakgrund ska kunna genomföra provet.”
Beslut
att bifalla Oskar Johanssons förslag.
På vissa utbildningar behövs särskilda prov, så kallat alternativt urval,
för att mäta relevanta förkunskaper. Sådana prov bör göras så
rättssäkra som möjligt, till exempel genom att anonymisera dem.
De fyra grupperna av behöriga, med resultat från gymnasiebetyg eller
kompletterade gymnasiebetyg, folkhögskoleintyg, högskoleprov och
alternativt urval är ojämförbara. Det har visat sig att de olika
urvalsinstrumenten gynnar olika grupper i urvalet. Därför ska
studieplatser fördelas mellan grupperna efter vad som visar sig ge ett
representativt urval av de behöriga sökande utifrån de parametrar som
används för att belysa högskolans rekrytering. Till exempel bör antalet
platser som fördelas genom alternativt urval ökas, om det ger fler äldre
studerande höga meriter och utbildningen antar en för låg andel äldre
sökande.
Susanna Elfving Blomster, Stockholms universitets
studentkår, föreslår att under 6.2 ersätta ” Därför ska
studieplatser fördelas mellan grupperna efter vad som visar sig ge
ett representativt urval av de behöriga sökande utifrån de
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parametrar som används för att belysa högskolans rekrytering. Till
exempel bör antalet platser som fördelas genom alternativt urval
ökas, om det ger fler äldre studerande höga meriter och utbildningen
antar en för låg andel äldre sökande.” med ”Urvalsprocessen ska
syfta till att anta de med bäst meriter, men studieplatserna ska
fördelas mellan kvotgrupperna på ett sätt som främjar breddad
rekrytering.”
Beslut
att bifalla Susanna Elfving Blomsters förslag.

Mötespresidiet föreslår att anta det framvaskade förslaget till
nytt kapitel 6.
Beslut
att bifalla mötespresidiets förslag.
Protokollsanteckning från Studentkåren i Malmö, Odontologiska
studentkåren och Veterinärmedicinska föreningen återfinns i bilaga 5 till
protokollet.

21.

Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU –
Sveriges ungdomsorganisationer
Johanna Enderstein, Chalmers studentkår, föreslår att avslå
proposition 6 i sin helhet.
Beslut att avslå proposition 6 i sin helhet.

22.

Proposition 7: Uttalande:
Internationaliseringen av högre utbildning
kan inte vänta!
Patrik Henriksson, Linnéstudenterna, föreslår att anta proposition 7
”Uttalande: Internationaliseringen av högre utbildning kan inte vänta!”
Beslut att avslå Patrik Henrikssons yrkande.
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Mötespresidiet föreslår att avslå proposition 7 ”Uttalande:
Internationaliseringen av högre utbildning kan inte vänta!”
Beslut att avslå mötespresidiets förslag.

Sanna Pejer Hedlund, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet,
föreslår att avslå proposition 7 ”Uttalande: Internationaliseringen av högre
utbildning kan inte vänta!” samt att uppdra åt styrelsen 16/17 att till FUM 2017
lägga ett förslag på ställningstagande rörande internationalisering av högre
utbildning.
Beslut att bifalla Sanna Pejer Hedlunds förslag.

23.

Övriga motioner
23a.

Litet k i kunskapssamhället

Gustav Sundell, Uppsala studentkår, föreslår att ”Kunskapssamhället”
ändras till ”kunskapssamhället” i alla berörda styrdokument.
Beslut att avslå Gustav Sundells förslag.
Reservationer från Stockholms universitets studentkår samt Uppsala
studentkår återfinns i bilaga 6 till protokollet.

23b.

Uttalande: Forskarstuderande ska ha
möjlighet att organisera sig!

Fredrik Lindeberg, StuFF, föreslår att SFS ska göra följande uttalande:
” Forskarstuderande ska ha möjlighet att organisera sig! Men hänvisning till
vikten av samt rätten till representation anser Sveriges förenade studentkårer
att forskarstuderande ska ha rätt att utöva förtroendeuppdrag inom ramen för
sin tjänstgöring på ett sådant sätt att det inte påverkar framtida lektorstjänst.
Utövandet bör kunna gå både inom ramen för prolongation eller
institutionstjänstgöring efter den forskarstuderandes behov. Flera av de större
lärosätena har idag regler och ramverk för att erbjuda prolongation eller att
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utöva förtroendeuppdrag som institutionstjänstgöring för att uppmuntra
studentfackligt engagemang. Sveriges förenade studentkårer anser att detta
borde vara en självklarhet vid landets samtliga högskolor som bedriver
forskarutbildning. Det är också av vikt att de lärosäten som idag har system för
förtroendeuppdrag har dessa transparenta. Ett vanligt problem idag med att
engagera forskarstuderande är att det är ett betydande arbete att praktiskt
tillgodogöra sig regelmässig prolongationstid alternativt
institutionstjänstgöringstid. Ingen forskarstuderande ska behöva entledigas
eller avböja sig studentfackliga förtroendeuppdrag på grund av att tid ej finnes.
Ingen forskarstuderande ska behöva avsäga sig rätten att utöva
studentinflytande på grund av valet av lärosäte. Sveriges förenade studentkårer
uppmanar därför samtliga högskolor som bedriver forskarutbildning att se över
sina rutiner för studentfackliga uppdrag för forskarstuderande och säkerställer
att både regelverk samt organisatoriskt stöd finns för forskarstuderande att
organisera sig på rättssäker grund!
Beslut att bifalla Fredrik Lindebergs förslag.

23c.

SFS – en sammanhållen organisation

Mötespresidiet föreslår att anse motionen behandlad.
Beslut att bifalla mötespresidiets förslag.

23d.

Att skapa förutsättningar för varierat
utbud av bostäder

Martina Johansson, StuFF, föreslår att avsnitt 3.5 Bostadsbidrag i det
Bostadspolitiska ställningstagandet ersätts med:
“3.5 Bostadsbidrag ochbostadstillägg Få studenter söker idag bostadsbidrag, på
grund av dess utformning. SFS är i grunden positiva till bostadsbidraget men
anser att det ska utformas så att studenters ålder inte spelar någon roll och att
bidraget beräknas utifrån inkomsten under varje termin istället för år. I dag är
det också mycket svårt eller ibland omöjligt att få bostadsbidrag som
inneboende eller boende i ett kollektiv. Regelverket borde anpassas för att klara
av även dessa boendeformer. En del studenter får heller inte bostadsbidrag för
att de anses bo för dyrt. Med tanke på den rådande bostadssituationen bör även
den regeln avskaffas eftersom det är svårt att kunna byta till en billigare
bostad. En ytterligare aspekt är att pensionärer som inhyser en student riskerar
att få kraftigt reducerade bostadstillägg. Pensionärerna kan då behöva ta ut en
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oskäligt hög hyra av studenten och därmed minskas förutsättningarna för att
skapa ett varierat utbud av boenden”.
Beslut att bifalla Martina Johanssons förslag.

23e.

Motion om kvartalsrapporter

Erik Blohmé, Stockholms universitets studentkår, föreslår att SFS i
fortsättningen redovisar det innevarande verksamhetsårets ekonomi för
medlemskårerna en gång i kvartalet.
Beslut att bifalla Erik Blohmés förslag.

23f.

Mer internationell politikutveckling

Mötespresidiet föreslår att anse motionen behandlad.
Beslut att bifalla mötespresidiets förslag.

23g.

Uttalande från SFS i frågan om
AFS2015:4

Moa Perdotter, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, föreslår att
SFS gör följande uttalande:
”SFS skulle vilja rikta tudelad kritik mot Arbetsmiljöverket, dels angående
processen i framtagandet av de nya arbetsmiljöföreskrifterna, dels innehållet i
de nya föreskrifterna.
När det gäller processen så anser SFS att en har brustit i sitt förfarande. Att
arbetsmiljöverket inte väljer att inkludera studenter eller lärosäten är från
början ett snedsteg. När en sen ändå får in kritiska remissvar från sektorn är
det för SFS underligt att en inte väljer att bredda remissinstanserna. Att
Arbetsmiljöverket valt att endast lyssna till de argument som inkommit från
Sveriges Universitets och Högskoleförbund samt Arbetsgivarverket om att helt
stryka studenterna i de nya föreskrifterna ser SFS som orimligt. Att sedan
förklara detta som en kompromiss är inte något som SFS kan ställa sig bakom,
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detta rör två instanser som helt vill exkludera den tredje, utan att ens rådslå
med denna.

När det gäller innehållet av de nya föreskrifterna anser SFS att de resonemang
som i efterhand förs fram är ett sätt att rättfärdiga tidigare förfarande. SFS
anser att studenternas arbetsmiljö är av största vikt och även om arbetsmiljö
fortfarande regleras i lag, anser SFS att skyddet de facto sänks när studenter
inte inkluderas i de riktlinjer och rekommendationer som Arbetsmiljöverket
tillhandahåller som hjälp för tolkning av lagen. Detta är ett område som SFS
redan i dag anser är eftersatt och vid exkludering från dessa föreskrifter
urholkas studenternas möjligheter att påverka och ställa krav på lärosätena att
leva upp till sina åtaganden. Med exkluderingen kommer majoriteten av de
verksamma vid lärosätena, det vill säga att inte kommer kunna påverka i lika
stor utsträckning i frågor om stress, kränkande handlingar och andra
psykosociala problem. Dessa problem drabbar studenter i lika stor grad som
anställda.”
Beslut att bifalla Moa Persdotters förslag.

24.

Mötets avslutande
SFS vice ordförande Johan Alvfors avslutar SFSFUM2016 den 15 maj 2016 kl.
15.48.

Detta protokoll signeras elektroniskt av:
Mötesordförande:
Mikael Benserud, Suzanne Green, Jonas Boström och Mimmi Garpebring.
Mötessekreterare:
Tove Ahlsten, Moa Björnemalm, Angelica Kauntz och Markus Andersson.
Justeringspersoner:
Tillie Johansson, Simon Ivarsson, Emma van Aller och Lina Olofsson.

104

Document id: e64be9aa-69f1-4a25-aa37-d1a92c29ce21. Page 105 of 118.

TeamEngine E-Signing

Bilaga 1
Protokoll från val av valberedning under SFSFUM2016 återfinns på
nästkommande 6 sidor.
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Bilaga 2 – Reservation under proposition 4

Denna reservation avser beslutet att bifalla Emma Nordegrens förslag under
rubriken ”Jämlikhet och likabehandling i proposition” 4, s.71 i detta protokoll.
Hänvisningen till #P4-15 som nämns i reservationen återfinns inte i protokollet
utan användes endast för att underlätta under mötet.

Reservation
Vi reserverar oss mot beslutet angående motion #p-4-15. Att använda
ordet “ras” i en organisations styrdokument ger en illavarslande och
otydlig bild när det ställs bredvid “/etnicitet”. Att fullmäktige valt att
särskilja de orden är för oss alldeles för problematiskt och ingenting vi
ställer oss bakom.

Vi bakom reservationen står:
SöderS - Södertörns högskolas studentkår
Adam Söderberg, Frida Holmdahl, Oskar Wiik, Axel Bergman, Paula
Backman, Victor Ahlén
Gefle Studentkår
Mikaela Sultán, Kim Nylund, Susanne Norling, Emma Thiede, Emma
Wiklund
Mälardalens studentkår
Constance Vitasse, Alexandra Ringström, Elvira Jansson, Dania Mehho
Jönköpings studentkår
Amanda Fischer, Toni Johansson, Elin Höjrup
Chalmers studentkår
Alla mandat och deltagare
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Bilaga 3 – Reservation under proposition 4
Reservationen avser beslutet att bifalla Ida Kläppeviks förslag att stryka hela
stycket 2.6 ”Övergång från studier till arbetsliv” i proposition 4 istället för att
bifalla Emma Nordegrens förslag, vilket var det styrelsen rekommenderade. Se
s.76 i detta protokoll. Hänvisningen till #P4-2-20 som nämns i reservationen
återfinns inte i protokollet utan användes endast för att underlätta under mötet.

Reservation
Vi i Linnéstudenterna anser det olyckligt att fullmäktige väljer att
stryka 2.6 #stycke10 i sin helhet. Vi anser att problematiken borde
belysas även om lösningen inte var den fullmäktige ansåg mest lämpad.
Vi anser att fullmäktige borde följt Styrelsens rekommendation att
istället bifalla #P4-2-20. Resultatet blir en avsaknad av problematiken
för studenter som ska ta sig ut i arbetslivet.
Linnéstudenterna
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Bilaga 4 – Reservation under proposition

Denna reservation avser beslutet att avslå Emma van Allers förslag att
ändra meningen ”En funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för
någon att söka sig till högre utbildning.” under 3.9 ”Att studera med
funktionsnedsättning” i proposition 4, se s. 86 i detta protokoll.
Hänvisningen till P4-3-32 återfinns inte i protokollet då den endast
användes för att underlätta mötet.

Reservation
Uppsala vill reservera sig mot avslaget i P4-3-32. Vi värnar svenska
skrivregler och anser att meningen dessutom är funkofobisk.

Uppsala studentkår
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Bilaga 5 – Protokollsanteckning under Proposition 5

Denna protokollsanteckning avser ett stycke i proposition 5, se s. 100 i
detta protokoll.

Protokollsanteckning
Studentkåren Malmö, Odontologiska studentkåren och
Veterinärmedicinska föreningen är kritiska till följande text i
proposition 5, kapitel 6.2, stycke 18, mening tre till fem:
"Kraven ska utformas som uppnådda lärandemål, och får inte vara
rituella till sin karaktär. Till exempel ska krav på en viss typ av
examensarbete, avgift eller arbetslivserfarenhet inte förekomma, eftersom
formen inte i sig utgör en kompetens. De kompetenser som man kan
tillgodogöra sig i en yrkespraktik kan istället beskrivas i termer av
uppnådda lärandemål."
Krav på arbetslivserfarenhet är vanligt för specialiserade
professionsutbildningar. Det är ett välfungerande system:
resurseffektivt, rättssäkert och har brett stöd bland studenter inom
professionsutbildningarna. Vi anser därför att det är problematiskt att
SFS ska kategoriskt utesluta arbetslivserfarenhet som behörighetskrav.
Vi anser därför att formuleringarna visar en oförståelse för det dilemma
detta kan innebära för professionsutbildningar.
Yrkeshögskolor är underrepresenterade i SFS idag, och stycket medför
en ändring som skulle innebära störst förändringar på just dessa
utbildningar. Vi ber därför styrelsen att ha detta i åtanke, speciellt när
man vill arbeta för en förändring som inte bara sträcker sig över de
akademiska utbildningarna, utan främst påverkar
professionsutbildningarna.

Studentkåren Malmö, Odontologiska studentkåren och
Veterinärmedicinska föreningen
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Bilaga 6 – Reservationer under Övriga motioner 23 a.

Nedanstående reservationer avser beslutet som fattats gällande den övriga
motionen 23 a. ”Litet k i kunskapssamhället”, se s. 101 i detta protokoll.

Reservation
Uppsala reserverar oss mot beslutet att avslå 23 a. Litet k i kunskapssamhället
Uppsala studentkår

Reservation
Stockholms universitets studentkår vill på metafysisk grund reservera sig mot
ett slutgiltigt ställningstagande gällande litet eller stort ”k” i
kunskapssamhället. Detta eftersom det inte är uppenbart i vilken form
kunskapssamhället existerar i idévärlden.
Det framstår som både äventyrligt och förhastat att fatta ett definitivt beslut i
frågan. Att inte tillsätta en grundlig utredning av styrelsen för att nå säker
kunskap får SFS att framstå som både elitistiskt och verklighetsfrånvänt.

Stockholms universitets studentkår
Christian Bratt, Erik Blohmé, Stefanie Tagesson, Linnea Kleiner
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