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Inledning 
 

Sveriges förenade studentkårers verksamhetsår 2008/2009 har på 

många sätt varit ett svårt år. Under året har kårobligatorie-utredningen 

hängt över studentsveriges huvuden. Många av oss har fått stå och 

stampa i väntan på propositionen för att kunna svara på frågan; vad ska 

vi göra sen? Även frågor om studieavgifter, försämrade möjligheter till 

högre studier och begränsningar av studiemedlet har varit uppe på 

agendan. 

 

Huvuddelen av årets arbete har kretsat kring just kårernas och SFS 

framtid efter juli 2010, vilket av naturliga skäl också fått ta mycket av 

organisationens fokus och kraft, emellanåt på bekostnad av annan 

verksamhet, under det gångna året.   

  

Allt har dock inte varit kamp i motvind. Vi har också sett att 

studentrörelsen har många vänner som ser det arbete vi alla gör och ser 

att det är viktigt. Samtidigt har många frågor som SFS länge efterfrågat 

handling i tagit fart. Bland dessa har de mest framträdande kanske 

varit den studiesociala utredningen, den ökande debatten om 

mångfalden i högskolan och framtagandet av ett nytt 

resurstilldelningssystem för grundutbildning. Alla dessa frågor har 

diskuterats, så väl i statliga som ideella läger, och i dessa samtal har 

SFS röst vägt tungt och vi har fått gehör för många av de åsikter och 

värderingar som SFS medlemmar står för. 

 

 

 

 

 

 

         Moa Neuman      

 

         Ordförande 08/09 

 

   

 

 

Stefan Björk   Henric Denzler 
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Vice ordförande 08/09   Vice ordförande 08/09 

 

 

 

Sveriges förenade studentkårers styrelse 

2008/2009 
 

SFS styrelse bestod under verksamhetsåret av 19 ledamöter, varav tre 

presidialer. Under året valde tre ledamöter att avsäga sig sitt uppdrag 

innan mandatperiodens slut, vilkas poster fylldes av ersättare i enlighet 

med fullmäktiges val. 

 

Följande personer satt i SFS styrelse 2008/2009 

 

Ali Baniasadi  Ledamot 

Carl Nettelblad  Ledamot 

Fredrik Bodin  Ledamot 

Hanna Mörck  Ledamot 

Henric Denzler  Vice ordförande 

Joacim Svensson Ledamot (december 2008 – juni 2009) 

Joakim Fagerström Ledamot 

Johan Bjarnevik Ledamot 

Johan Thorstensson  Ledamot 

John Schöld  Ledamot (juli 2008 – september 2008) 

Klara Gustafsson Ledamot 

Maria Sundstedt  Ledamot (juli 2008 – februari 2009) 

Mikael Eriksson  Ledamot 

Moa Neuman  Ordförande 

Niklas Mattsson  Ledamot (februari 2009 – juni 2009) 

Patric Olsson  Ledamot 

Sofie Pedersen  Ledamot (juli 2008 – december 2008) 

Solveig Gjellan  Ledamot 

Stefan Björk  Vice ordförande 

Suncana Bandalo Ledamot 

Susanna Svensson Ledamot (september 2008 – juni 2009) 

Ylva Wessman  Ledamot 

 

 

 

Styrelsen hade sitt konstituerande möte i juni 2008, och sedan totalt 

åtta möten under verksamhetsåret. Denna verksamhetsberättelse 

fastställdes vid ett telefonmöte i oktober 2009. 
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Vägen till högre utbildning  
 

Under verksamhetsåret har SFS arbetat med två fokusfrågor, varav den 

ena hade titeln Vägen till högre utbildning och var till sin natur 

tvådelad. Dels skulle SFS arbeta för att förbättra högskolans 

återspegling av samhället i sin helhet. Dels skulle organisationen 

förbättra sin egen kunskap om varför olika grupper i högre grad än 

andra väljer bort högskolestudier eller väljer att avsluta studierna i 

förtid utan examen. 

 

SFS har under året aktivt deltagit i debatten kring mångfalden i 

högskolan. Vi har genom artiklar, deltagande i nätverk, seminarier och 

paneldebatter, såväl argumenterat för våra egna åsikter som tagit in nya 

fakta och åsiktsbildat där tydliga ståndpunkter saknats. Frågan har 

även varit tema för en av SFS konferenser, för att på så sätt föra ut 

information till kårerna och få feedback på de nya slutsatser som 

organisationen dragit under sitt kunskaps-insamlande. Detta för att 

åsiktsbilda inom organisationen. 

 

Det arbete inom fokusfrågan som fått ta mest tid och fokus i anspråk 

under året, har varit att ta fram en rapport för att inspirera så väl 

högskolor som medlemskårer med ”goda exempel”. Den tar upp hur olika 

högskolor jobbar med sitt helhetstänk kring rekrytering av studenter, för 

att på så sätt minska snedrekrytering. Rapporten, som fick namnet 

Motivation, tillgänglighet och samarbeten, är en rapport som ger 

exempel på hur högkolor kan arbeta med en bred rekrytering inom högre 

utbildning. Rapporten genomfördes genom intervjuer med utvalda 

lärosäten efter en allmän förfrågan om att skicka in bidrag på vad som 

görs. Rapporten blev färdig under slutet av våren och presenterades i 

samband med SFS fullmäktige för media och andra utbildningspolitiska 

aktörer. Flera organisationer har visat stort intresse för rapporten och 

SFS har bland annat blivit ombett att presentera den på nätverket 

Includes årliga konferens. Include är ett nätverk för breddad rekrytering 

till högskolan, bestående av representanter från flera högskolor, dit SFS 

även utser studentrepresentanter. 

 

SFS arbetade även under året med att utöka sina samarbeten kring 

frågan. Detta resulterade bland annat i ett gemensamt seminarium med 

tankesmedjan Timbro med syfte att diskutera vilka problem som finns i 

olika steg av utbildningen, det vill säga grundskola, gymnasium, et 

cetera.  

 

Två frågor av särskild vikt för området har även dykt upp under året. 

Dessa är frågan om studieavgifter för studenter utanför EES respektive 

frågan kring avskiljande av studenter eller avvisande före start för 

sökande till utbildningar på grund av tidigare begångna brott. SFS har i 

båda frågor tydligt hållit linjen om vikten av lika tillgång till utbildning 

för alla. 
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Studenters trygghet 
 

Den andra fokusfrågan hade som syfte att påverka regeringens 

studiesociala utredning genom att lyfta fram de fallgropar och problem 

studenternas trygghetssystem har. Frågan behandlades även på SFS 

vårkonferens, som hade studenters trygghet i fokus med avstamp i 

betänkandet från studiesociala kommittén. 

 

SFS såg till att så tidigt som möjligt börja träffa personerna på 

utredningskansliet som skulle arbeta med den studiesociala utredningen 

under det kommande dryga halvåret. Detta gav möjlighet att, genom 

verksamhetsplanen, precisera inom vilka huvudområden SFS hade 

konkreta krav till den studiesociala kommittén. SFS sammanställde en 

översikt av de senaste undersökningarna av studenters sociala och 

ekonomiska situation – siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) och 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) – vilken ingick som ett centralt 

underlag inför möten i den studiesociala kommitténs referensgrupp 

under hösten 2008. Dessa möten följdes av fler där de material som 

presenteras nedan användes som underlag för diskussioner. 

 

Tillsammans med TCO och Tria genomförde SFS en enkätundersökning, 

med syfte att få fram studenternas syn på de områden som kommittén 

skulle analysera i sitt arbete. Omedelbart efter jul presenterades 

rapporten, som hade tagits fram i samarbetet, på en presskonferens. 

Rapporten fick ett bra medialt genomslag via både inslag på TV samt en 

rad lokala debattartiklar om studenters trygghet. Samtidigt användes 

rapporten i det fortsatta påverkansarbetet gentemot främst ledamöterna 

i den studiesociala kommittén. 

 

SFS arbetade även med en skriftserie med fem minirapporter, som 

utifrån ett studentperspektiv skulle beskriva, analysera och 

problematisera de förhållanden som gör sig gällande med avseende på 

trygghet och ekonomi. Dispositionen var i enlighet med de 

huvudområden som framgick av SFS verksamhetsplan; barn, bostäder, 

sjukdom, studiemedel samt a-kassan. I arbetet med minirapporterna 

erbjöds också kårerna stöd till hur de via medier kunde uppmärksamma 

fall, där studenter ”hamnar mellan stolarna” som följd av glapp i 

trygghetssystemen. Rapporterna presenterades genom olika medieutspel 

och var med att påverka dagordningen inför att studiesociala kommittén 

skulle släppa sitt betänkande i slutet av mars. 

 

För att ytterligare påverka dagordningen, med avseende på studenters 

ekonomi och trygghet, presenterade SFS i mars månad sin 

studentbudget, som även 2009 visade att studenter går back 900 kronor 

per månad. Studentbudgeten fick ett bra medialt genomslag. 
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Samtidigt påbörjades ett arbete med att uppdatera och utveckla SFS-

skriften Trygghetshandboken, som ger en översiktlig inblick i hur de 

olika trygghetssystemen – inklusive studiemedelssystemet – fungerar 

för studenter. När denna var klar skickades den till ledamöterna i den 

studiesociala kommittén, utredningssekretariatet för den studiesociala 

kommittén samt centrala personer med ansvar för studiesociala frågor 

på finans-, social- och utbildnings-departementet.  

 

SFS hade regelbundna möten med sekretariatet för studiesociala 

kommittén, där det gavs möjlighet att presentera SFS syn på 

studiemedelssystemet, CSN samt försörjningsstöd. På dessa möten 

agerade SFS både ”expertgrupp” i förhållande till studentgruppen, men 

hade även möjlighet att ge politiska inspel till kommitténs arbete. 

Samtidigt som det fördes dialog med utredningssekretariatet, deltog SFS 

i möten i den studiesociala kommittén där det gavs ytterligare möjlighet 

för SFS att vinna politiskt gehör för sina synpunkter på studenters 

trygghet. Dessutom träffade SFS, förutom riksdagsledamöter och 

departementstjänstemän, bland andra representanter från 

Bankföreningen för att få fram nyanserade möjliga för- och nackdelar 

med att föra över ansvaret för studiemedlet till banker. 

 

Att SFS påverkansarbete fått genomslag kan bland annat konstateras 

då studiesociala kommittén i samband med presentationen av 

betänkandet använde sig utav SFS studentbudget. I samband med 

presentationen av betänkandet den 30 mars genomfördes en snabb 

analys av huvudförslagen i betänkandet. Detta blev ett stöd till 

medlemskårerna som snabbt kunde få en övergripande blick av 

huvudinnehållet i betänkandet. Samtidigt skickades analysen till 

ledamöter i både utbildningsutskottet och ledamöterna i studiesociala 

kommittén. 

 

Under den tidigare nämnda vårkonferensen fick cirka 40 kåraktiva 

möjlighet att diskutera med ledamöter från studiesociala kommittén. 

Därmed blev det även möjlighet för medlemskårerna att påverka 

riksdagsledamöter i den politiska processen som inletts med släppet av 

betänkandet. Betänkandet gick i april ut på remiss, och SFS fastställde 

sitt remissvar på betänkandet på styrelsemötet i juni 2009. Dessförinnan 

hade SFS återigen haft möte med ansvarig statssekreterare på 

utbildningsdepartementet, för att redan i ett tidigt skede av 

remissprocessen presentera SFS synpunkter på betänkandet. 

 

Generellt kan det konstateras att kommittén, enligt SFS perspektiv, inte 

riktigt ”kom i hamn” med sitt uppdrag, eftersom en rad problemområden 

fortfarande kvarstår i relation till studenters tillgång till 

trygghetssystemen. Dock hade SFS också lyckats att få genomslag för 

sina politiska åsikter, bland annat när det gäller nivån på studiemedlet 

och möjligheten till sjukskrivning på deltid.  

 

Verksamhetsberättelse för SFS 

doktorandkommitté 2008/2009 
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Doktorandkommittén har under verksamhetsåret bestått dels av de nio 

ledamöter som utsågs av SFS fullmäktige på dess möte i Göteborg i maj 

2008, dels av lärosätesrepresentanter som utsetts kontinuerligt under 

verksamhetsåret. De nio ursprungligt valda ledamöterna har varit: 

 

Martin Persson 

Alexander Engström 

Martin Wahlén 

Odd Runevall 

Mélanie Thessén Hedreul 

Moa Ekbom 

Rebecca Fransson 

Neda Kerimi 

Peter Hammarsten (avsade sig uppdraget i juni 2008) 

 

Enligt SFS stadga har doktoranderna vid varje lärosäte rätt att få en 

demokratiskt utsedd representant inadjungerad på 

doktorandkommitténs möten. Sådana lärosätesrepresentanter kan 

därmed utses vid olika tider under verksamhetsåret och i olika stor 

utsträckning delta på doktorandkommitténs möten. Under 

verksamhetsåret har nedanstående lärosätesrepresentanter deltagit på 

ett eller flera möten: 

 

Marco Bianchi, Uppsala 

Jörgen Sparf, Mittuniversitetet 

Ing-Marie Ahl, Linköping 

Anna Minara Ciardi, Lund 

Carina Ortiz, SLU 

Johan Piscator, Chalmers 

Anna Aminoff, KI 

Pejman Oghazi, Luleå 

 

Den omedelbara ledningen av doktorandkommitténs verksamhet har 

utgjorts av ordförande, vice ordförande samt en särskild samordnare. På 

doktorandkommitténs konstituerande möte i juni 2008 valdes Alexander 

Engström till ordförande, Martin Persson valdes till vice ordförande och 

Martin Wahlén utsågs till doktorandkommitténs särskilda samordnare. 

Till följd av prioriteringar i arbetet bytte Alexander Engström och 

Martin Persson plats från och med maj 2009, så att Martin Persson 

fungerade som ordförande under verksamhetsårets två avslutande 

månader. 

 

Doktorandkommittén har sammanträtt vid fem tillfällen 

(5 september, 16 november, 18 februari, 22 april samt 1 juni) under 

verksamhetsåret, samt därtill vid ett konstituerande möte i juni 2008. 

Alla möten har hållits i Stockholm, med undantag för aprilmötet som 

hölls i Göteborg. 

Verksamhetsårets förutsättningar 

Verksamhetsåret har i stor utsträckning präglats av konsolidering. 

Tidigare har doktorandkommittén varit ett beredningsorgan till 
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styrelsen och haft ett mer begränsat verksamhetsområde men vid 

fullmäktigemötet i Göteborg fattades beslut om en omfattande 

omorganisering av doktorandkommittén och kommitténs verksamhet. 

Omorganiseringen innebar i korthet följande. Doktorandkommitténs nio 

ledamöter ska utses av fullmäktige, som också fastställer 

doktorandkommitténs verksamhetsplan och beviljar kommitténs 

ledamöter ansvarsfrihet. Kommittén beslutar om sina egna 

verksamhetsformer och har det formella uppdraget att agera externt 

inom verksamhetsområdena forskning och forskarutbildning. Särskilt 

viktigt var också att kommitténs uppdrag ändrades till att företräda 

samtliga Sveriges doktorander, oavsett om doktorandens studentkår är 

med i SFS eller inte. 

 

Omorganiseringen av doktorandkommittén var omfattande och under 

verksamhetsåret har många nya rutiner behövts förändras för att 

fungera optimalt tillsammans med SFS övriga verksamhet. I samband 

med omorganisationen fastställde SFS fullmäktige inte någon 

verksamhetsplan för doktorandkommittén, varför det för 

verksamhetsåret inte har funnits ett styrande dokument från 

fullmäktige som styrt kommitténs verksamhet. Förarbetet ändrades 

under verksamhetsåret så att SFS fullmäktige i maj 2009 antog 

kommitténs verksamhetsplan för verksamhetsåret 2009/2010. För 

verksamhetsåret 2008/2009 antog doktorandkommittén en egen 

verksamhetsplan som också förmedlades till SFS styrelse. 

 

Omorganisationen har medfört att rutiner ifråga om styrning av 

doktorandkommittén, kommitténs kontakter med styrelsen och 

presidiet, samarbetet med kansliet, delegationerna för beslut och 

rutinerna för information har behövts ses över. En hel del av detta 

arbete bedrevs successivt under verksamhetsåret och i samband med 

fullmäktigemötet 2009 gjordes vissa ändringar i SFS stadga för att 

denna bättre skulle harmoniera med kommitténs nuvarande funktion 

och ställning inom SFS. Under arbetet med att förbättra rutiner har 

kommittén haft en god kontakt med SFS revisorer. 

 

Samarbetet med Sveriges doktorandförening 

Doktorandkommittén har under verksamhetsåret, i likhet med tidigare 

verksamhetsår, haft ett mycket nära samarbete med Sveriges 

doktorandförening, SDF (doktorandsektion inom SULF). 

Verksamhetsplanen har under året varit gemensam för 

doktorandkommittén och SDF och den stora majoriteten av de 

debattartiklar eller utspel i media som doktorandkommittén genomfört 

har gjorts tillsammans med SDF. Vid samtliga fem mötestillfällen under 

verksamhetsåret har ett gemensamt möte hållits mellan SFS 

doktorandkommitté och SDF. Mellan mötena har samarbetet 

koncentrerats genom kontinuerlig kontakt mellan presidierna för 

respektive sammanslutning. Samarbetet har under året varit mycket 

givande och resultatet måste betecknas som gott. 

Tidigare fanns förutom SFS doktorandkommitté och Sveriges 

doktorandförening även en tredje organisation som organiserade 

doktorander: Sveriges Doktorander (S-DOK). Till följd av doktorand-
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kommitténs stärkta ställning inom SFS och möjligheten att ha 

lärosätesrepresentanter inadjungerade på doktorandkommitténs möten 

valdes inga nya representanter för S-DOK under verksamhets-året. Det 

nationella doktorandarbetet kunde därmed koncentreras till SFS 

doktorandkommitté och Sveriges Doktorandförening. 

 

Verksamhetsplanen 

Doktorandkommitténs verksamhetsplan har under verksamhetsåret 

varit gemensam med Sveriges doktorandförening (SDF). Planen upptog 

tre huvudsakliga fokusfrågor – stärkt doktorandinflytande, rättssäker 

antagning samt anställning för alla doktorander. Därtill fanns ett antal 

bevakningsfrågor, varav särskilt bevakningen av 

forskningspropositionen var av stor betydelse. Arbetet med 

verksamhetsplanen har skett genom att arbetsgrupper för respektive 

fokusfråga har bildats. Varje arbetsgrupp har letts av en presidial från 

antingen doktorandkommittén eller Sveriges doktorandförening. 

Arbetsgrupperna har arbetat var för sig med fokusfrågorna och 

presidierna har kontinuerligt under året sammanträtt, huvudsakligen 

via telefonmöten. 

 

Under fokusfrågan om stärkt doktorandinflytande har särskilt ett 

informationsarbete bedrivits för att stärka kopplingen mellan det 

nationella och det lokala doktorandarbetet. Fokusfrågan inriktade sig 

särskilt på kårobligatoriets avskaffande och till följd av att det först sent 

under verksamhetsåret blev klart hur avvecklingen av kårobligatoriet 

skulle genomföras försvårades arbetet med fokusfrågan. I slutet av 2008 

skickade doktorandkommittén ut en enkät till landets studentkårer med 

frågeställningen vilka konsekvenser ett avskaffat kårobligatorium skulle 

få för studentkårerna ur ett doktorandperspektiv. Svar inkom från tio 

studentkårer och en sammanställning presenterades på ett av de 

gemensamma mötena, samt skickades ut till studentkårerna. De 

inkomna svaren visade på mycket olika bedömningar av 

konsekvenserna, vilket till stor del också kan förklaras utifrån att den 

lokala doktorandverksamheten även idag har mycket skilda 

förutsättningar. Det tydligaste resultatet var att doktorandombudens 

roll var tydligt hotade vid en dålig finansiering. Enkätsvaren gav 

underlag för en senare debattartikel i Universitetsläraren angående 

vikten av att lärosätena framöver säkrar upp finansiering för dagens 

doktorandombud. Doktorandkommittén har också kontinuerligt under 

året haft kontakt med SFS presidium och styrelse för att följa 

utvecklingen ifråga om kårobligatoriets avskaffande. 

 

Fokusfrågan om rättssäker antagning hade sin tyngdpunkt under hösten 

2008. Medialt blev det mycket bra uppmärksamhet på en debattartikel 

som doktorandkommittén utarbetade tillsammans med SDF och 

ordföranden för den lokala doktorandsektionen på Karolinska Institutet 

runt den prövotid som KI använder för doktorander. Debattartikeln 

publicerades i Svenska Dagbladet 12 november. 

Fokusfrågan om anställning för alla doktorander har funnits med under en 

längre tid och uppmärksammas nu också alltmer lokalt. Under 

verksamhetsåret har doktorandkommittén främst arbetat med frågan 
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medialt genom debattartiklar och genom att trycka på vikten av 

doktorandanställning. I samband med att regeringen offentliggjorde sin 

forskningsproposition drev doktorandkommittén och SDF hårt linjen att 

en del av satsningarna borde ha reserverats för att gå till 

doktorandanställningar. Strategin var lyckosam medialt och vi fick stort 

mediegenomslag. I samband med att propositionen utarbetade 

doktorandkommittén också en rapport med kommentarer till 

propositionen. Denna rapport distribuerades också ut till medlems-

kårerna och till doktorandombud samt lokala doktorandsektioner. 

Tillsammans med fackförbundet ST skrev doktorandkommittén också en 

debattartikel om propositionen i Uppsala Nya Tidning. Vår huvudsakliga 

kritik mot propositionen var dels att den inte prioriterade en satsning på 

doktorandanställningar och dels att den angav en oroväckande trend i 

riktning mot en kraftigare politiskt styrning av svensk forskning. 

 

Sedan föregående verksamhetsår hade doktorandkommittén och SDF en 

representant utsedd till en arbetsgrupp inom Sveriges universitets- och 

högskoleförbund (SUHF), med uppdrag att kartlägga och föreslå 

förändringar av dagens hantering av stipendier som finansiering på 

forskarnivån. Arbetsgruppens förslag gick ut på att försöka förmå 

stipendiegivarna att ge stödet via lärosätena och att lärosätena då skulle 

kunna anställa doktoranderna. Tyvärr föll förslaget på SUHF:s 

förbundsförsamling. 

 

Samarbetet med SFS styrelse 

Doktorandkommittén har under året kontinuerligt rapporterat om sin 

verksamhet till SFS styrelse. Till första styrelsemötet 2009 gjordes även 

en halvårsavstämning med styrelsen. En viktig kontaktyta har rört SFS 

remissvar. Ett remissvar (från Högskoleverket, angående utländska 

doktorander) bereddes och beslutades av doktorandkommittén och vid 

ett flertal tillfällen under verksamhetsåret har doktorandkommittén 

lämnat synpunkter på remisser som styrelsen behandlat. 

 

Rapporten ”Livet som handledare” 

Tillsammans med TCO och fackförbundet ST inledde doktorand-

kommittén under 2008 ett mycket lyckat samarbete i form av den första 

större undersökningen om hur handledarna ser på svensk 

forskarutbildning. Rapporten visade på många väl kända 

omständigheter. Handledarna ansåg exempelvis att finansieringen av 

forskarutbildningen var ett stort problem och det fanns ett stort, om än 

inte fullständigt, stöd för att doktorandanställningar borde vara regel. 

Handledarna visade i sina svar också en stor frustration över sin egen 

arbetssituation med tidsbrist, ständigt sökande efter pengar och ett 

alldeles för stort ansvar över en rad frågor kopplade till 

forskarutbildningen. 

Undersökningen resulterade i en första rapport som presenterades för 

första gången våren 2008 och senare även under Almedals-veckan. 

Responsen var god, även om vi kände att det var viktigt att tydligare 

koppla resultaten tillbaka lokalt. Under hösten 2008 genomförde 

doktorandkommittén tillsammans med TCO och ST fem lokala 
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seminarier, från Luleå i norr till Lund i söder, för att lokalt presentera 

rapportens resultat och diskutera den med representanter för de olika 

lärosätena. Responsen blev god, inte minst i den lokala pressen. Under 

2009 har en uppföljande rapport arbetats fram med de frisvar som gavs i 

den ursprungliga undersökningen. Presentationen av frisvarsrapporten 

görs hösten 2009. 

 

Medverkan i konferenser och arrangemang 

- Doktorandkommittén var inbjudna att medverka i två av 

paneldebatterna i samband med TCO:s konferens om högre 

utbildning i april 2009. 

 

- Doktorandkommitténs ordförande bjöds in och medverkade vid en av 

paneldebatterna på Högskoleverkets kvalitetskonferens i maj 2009. 

 

- Doktorandkommitténs ordförande deltog under hösten i en öppen 

hearing med utbildningsutskottet. 

 

- Doktorandkommittén medverkade under Almedalsveckan 2008, då 

även en del av överlämningen genomfördes. 

 

- Doktorandkommittén deltog med ett eget pass under SFS 

utbildningsdagar, såväl hösten 2008 som våren 2009. 

 

- Under året har doktorandkommittén haft goda kontakter med den 

europeiska sammanslutningen för doktorander, Eurodoc. Två 

representanter från kommittén deltog på en konferens i Rennes 

under hösten 2008. En representant från kommittén deltog också på 

Eurodocs årsmöte under våren 2009. 
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Internt – SFS och studenters framtida 

organisering 
 

Under verksamhetsåret handlade SFS interna arbete nästan 

uteslutande om den framtida organiseringen för SFS och landets 

studentkårer. Detta med anledning av att regeringen hade för avsikt att 

avskaffa kårobligatoriet. Avskaffandet dröjde, och under en lång tid in 

på verksamhetsåret var det fortfarande osäkert huruvida det ens skulle 

bli ett sådant beslut. Det dröjde till den 25 februari innan landets 

studenter fick ett klart besked om vad regeringens förslag skulle 

innehålla, och beslutet fattades inte förrän den 10 juni. Detta gjorde att 

arbetet med SFS framtida organisering inte kom så långt som var 

avsikten i verksamhetsplanen. 

 

Påverkansarbete inför kårobligatoriets avskaffande 

Under början av verksamhetsåret låg fokus på att lyfta fram 

utredningens förslag (Frihet för studenter - om hur kår- och 

nationsobligatoriet kan avskaffas, SOU 2008:11) som det minst 

godtagbara sättet att avskaffa kårobligatoriet på. Allt eftersom 

avskaffandet drog ut på tiden skiftade strategin till att inte stressa fram 

ett avskaffande, då rykten gjorde gällande att regeringen kanske inte 

skulle hinna denna mandatperiod. 

 

Men den 25 februari, dagen då regeringens förslag offentliggjordes, 

inleddes istället en intensiv påverkanskampanj där mycket fanns 

förberett. Fokus låg då på att påpeka konsekvenserna av, samt lyfta 

fram åtgärdsförslag till att hantera, den allvarliga underfinansiering 

som regeringens förslag innebar. 

 

En viktig del i lobbyarbetet var att få möjlighet att presentera 

konsekvenserna av propositionen för utbildningsutskottet, när detta 

skulle behandla kårobligatoriefrågan. Det lyckades, och SFS var på plats 

när utskottet debatterade frågan den 16 april. Efter presentationen togs 

dessutom ytterligare kontakt med utskottets ordförande för att upprepa 

SFS åsikter i frågan, framförallt hur allvarligt vi såg på finansieringen. 

 

SFS hade även möten med nyckelpersoner för att diskutera behovet av 

ett omställningsstöd. SFS lyckades med sitt lobbyarbete, och utsågs till 

den nationella stödfunktion som ska finnas för kårernas 

omställningsarbete. 



 14 

Intern projektgrupp 

En projektgrupp tillsattes för att se över vilka organisatoriska 

förändringar som behövde göras. Gruppen bestod av vice ordförande 

Henric Denzler, styrelseledamöterna Suncana Bandalo, Carl Nettelblad 

och Ylva Wessman, samt kanslichef Stina Kimstrand. Det tillsattes även 

en intern referensgrupp med ett tiotal representanter från 

medlemskårer samt SFS doktorandkommitté. 

 

En grundläggande analys av olika organisationers sätt att organiseras 

gjordes i början av verksamhetsåret för att utgöra ett underlag till 

projektgruppen. Det gällde även hur organisationerna finansierade sin 

verksamhet. En strategi för SFS som organisation diskuterades och då 

förutsättningarna för kårobligatoriets avskaffande länge var oklart, 

valde projektgruppen att utgå från den rådande organisationens 

struktur och hitta delar som kunde slimmas och effektiviseras. Detta 

resulterade i ett flertal förslag som presenterades i styrelsens 

propositioner på fullmäktige. Arbetet med SFS organisering skrevs även 

in i den nya verksamhetsplanen och fortsätter intensivt under nästa 

verksamhetsår. 

 

Marknadsundersökning 

Projektgruppen ansvarade för att ta fram den marknadsundersökning som 

medlemskårerna lade in ett specifikt stycke om i verksamhets-planen. 

Gruppen valde att lägga fokus på kårernas syn på SFS organisering idag 

och i framtiden, till skillnad från den ekonomiska biten, då 

förutsättningarna för kårobligatoriets avskaffande inte var kända vid 

tidpunkten för undersökningen. Resultatet användes sedan i gruppens 

arbete med att se över SFS framtida organisering. 

 

SFS ekonomi utan kårobligatorium 

Trots kårobligatoriets osäkra avskaffande, lades mycket kraft på att se 

över hur SFS inkomstbas kan förändras till följd av att kårerna inte kan 

betala lika mycket i medlemsavgift. Under hösten påbörjades därför ett 

arbete med att öka verksamhetsbidraget som SFS får idag från 

utbildningsdepartementet. SFS har lämnat in en skrivelse till 

departementet samt bedrivit ett påverkansarbete i frågan löpande under 

året. Resultatet syns dock först i regeringens höstbudget 2009, och gäller 

kalenderåret 2010. 

 

Under året har det även arbetats med att utveckla en kunskap kring 

projektansökningar, för att kunna finansiera en del av SFS framtida 

verksamhet. SFS skickade tillsammans med Sensus studieförbund in en 

projektansökan till Allmänna arvsfonden med namnet Inkludering som 

byggsten i framtidens organisation. Projektets syfte är att utvärdera 

kårernas arbete med att jobba inkluderande och att komma med förslag 

på hur vi kan bli ännu bättre på detta och sedan sprida det till andra 

organisationer. Beslutet om ansökan blir godkänd eller ej, fattas under 

nästa verksamhetsår.  
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SFS kansli tilldelades i juni ett omställningsstöd från utbildnings-

departementet för att vara en extra resurs i och med avskaffandet av 

kårobligatoriet. Medlen är öronmärkta till nästa verksamhetsår och 

arbetet ska gynna alla studentkårer och nationer i Sverige. 

 

Stödja kårerna i deras förändringsarbete 

SFS medlemskårer fick kontinuerligt uppdateringar kring arbetet inför 

det eventuella avskaffandet. Utöver SFS-akademier och stöd från 

juristen, arrangerades ett stort rådslag. Mer om detta finns att läsa 

under arrangemang. 

 

VIO/SFS Vux 

Under våren har SFS, på uppdrag av fullmäktige, tagit fram ett 

underlag för ett eventuellt fortsatt arbete med att organisera 

vuxenstuderande inom SFS, vilket fått namnet SFS Vux. SFS har 

utformat en verksamhetsplan, en organisationsbeskrivning, förslag på 

nya stadgar och en konsekvensbeskrivning. Materialet presenterades för 

SFS FUM i maj och röstades igenom. I samband med beslutet att 

fortsätta med projektet SFS Vux, utformades även en ansökan för vidare 

projektmedel från Skolverket vilket beviljats för 2009-2010. 

 

En kartläggning av omfattningen av utbildningssamordnare 

genomfördes under våren för att få en uppfattning om hur organiserade 

de studerande inom vuxenutbildningarna är idag. Kontakt har tagits 

med Folkbildningsrådet, nya Yrkeshögskolan och Skolverket för det 

fortsatta arbetet med SFS Vux. Under juni anställdes Fredrik Bodin i 

SFS Vux-projektet som, under ledning av Andreas Åsander, utformade 

en handbok för uppstartandet av kårer på vuxenutbildningar. Dessutom 

gjordes en omvärldsanalys som kommer ligga till grund för arbetet med 

SFS Vux kommande år. 

 

Internt övrigt 

Medlemskårer 

Under verksamhetsåret lyfte flera medlemskårer frågan om sitt 

medlemskap i SFS, för att fatta beslut om utträde eller ej. Totalt 

lämnade fem kårer in en utträdesansökan, vilka fastställdes på 

fullmäktige. 

 

Flertalet kårer beslutade även att stå kvar som medlemmar, och ett 

antal kårer som i dagsläget inte är medlemmar lyfte frågan om 

eventuellt inträde. Inga inträdesansökningar inkom under 

verksamhetsåret, men SFS behåller sin kontakt med dessa kårer under 

2009/2010 och utvecklar samtidigt nya kontakter. 

 

Under året har det uppdaterats och fastställts strategier för arbetet med 

att värva nya medlemskårer samt behålla de medlemmar SFS har. 
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Ekonomi 
Ekonomiskt är det stabilt, om än knapert. Det underskott som uppstått 

för flera år sedan kvarstår, även om det stadigt minskar varje år. 

 

SFS resor och SFS serviceverksamhet är på väg mot likvidation. Dessa 

är dotterbolag bildade för flera decennier sedan som inte bedrivit 

verksamhet sedan dess. Medlen kan sedan användas till internationell 

verksamhet i linje med deras stadgar. Då likviditeten förbättrats 

avsevärt har pengar kunnat placeras, vilket har gett en god avkastning 

trots den finansiella kris som förekommit i Sverige.   

 

SFS har slutit avtal med Folkuniversitetet och en rad mer 

kostnadseffektiva avtal. 

 

Under verksamhetsåret har beslut fattats om att byta lokaler för SFS 

kansli. Detta kommer på sikt innebära en mer kostnadseffektiv lösning 

än de lokaler som kansliet funnits i tidigare kunnat erbjuda. 

 

Personal 

Under verksamhetsåren på SFS kansli sker det för det mesta en 

förändring i personalstyrkan, och så även under detta verksamhetsår. 

Dels på grund av uppsägningar och föräldraledighet, dels på grund av 

minskade medlemsintäkter. Genom externa medel från Skolverket har 

alla tjänster inte finansierats genom SFS medlemsintäkter, vilket 

annars varit praxis. 

 

Följande personer har varit anställda på SFS kansli, under del av eller 

hela verksamhetsåret 2008/2009: 

 

Andreas Åsander Jennie Zetterström 

Anna Ardin  Lisa Gemmel 

Cecilia Engström Salli Fanaei 

Flemming Kristensen Sofia B Karlsson 

Fredrik Bodin  Sten Bråkenhielm 

Frida Lundberg  Stina Kimstrand 

Henrik S Karlsson Theres Sysimetsä 

 

Kanslidagar 

Varje år anordnar kanslichefen kanslidagar. Det är planeringsdagar för 

hela SFS kansli, där arbetsmetoder och rutiner diskuteras och formas. 

Nya strategier togs fram inom såväl medlemsrekrytering som SFS 

strategiarbete. Båda tillfällena har ägt rum i kurslokalen på Ekerö, 

Sånga-Säby.  
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Hatbrott  

Under hösten fortsatte tyvärr hatbrotten mot SFS kansli där även SFQ – 

Sveriges förenade HBTQ-studenter hyrde lokal. Polis-anmälningar har 

gjorts vid samtliga tillfällen. Under våren upphörde det hela, efter att en 

fejkad övervakningskamera satts upp. 

 

Omvärldsanalys 

SFS kansli inklusive presidium genomförde i maj en omvärldsanalys 

som en del av överlämningen inför nästa verksamhetsår. Det utformades 

ett tidsschema, ett dagsprogram samt ett metodunderlag för dagen. Hela 

kansliet deltog på omvärldsanalysdagen och bidrog med tankar och 

åsikter. En sammanställning av dagen gjordes under arbetsnamnet ”SFS 

och omvärlden” vars syfte var att underlätta organisationens 

påverkansarbete och planering under verksamhetsåret 2009/2010. 

 

Remisser 

En del av utredararbetet innebär att efter behov vara delaktig i SFS 

remissarbete. Remissarbetet fördelas mellan utredarna och följer SFS 

remisspolicy.  Under verksamhetsåret har SFS besvarat 30 remisser, 

fullständig lista över dessa finns som bilaga 1. 

 

Studeranderepresentanter 

Under verksamhetsåret har SFS nominerat och utsett studerande-

representanter till 40-45 olika uppdrag. Uppdragen är av väldigt olika 

karaktär och omfattar såväl uppdrag i Sverige, som en rad uppdrag via 

den europeiska studentorganisationen ESU (European Students’ Union). 

Uppdragen kan vara hos myndigheter, styrelser, delegationer, insynsråd 

samt olika referens- och arbetsgrupper hos organisationer med 

anknytning till utbildnings- och forsknings-området. 

 

Med andra ord är arbetet med att utse och nominera studerande-

representanter fortfarande en central del av SFS politiska 

påverkansarbete. Därför har det under verksamhetsåret också 

genomförts olika tilltag som syftar till att knyta representanterna 

närmare till SFS löpande verksamhet.  

 

Ett exempel på detta är SFS nomineringspolicy för studerande-

representanter som under verksamhetsåret i samråd med SFS styrelse 

blev reviderat. Dessutom har det tagits fram ett välkomstbrev, som 

representanter utsedda eller nominerade av SFS ska få. Syftet med 

brevet är att klargöra vilka förväntningar SFS har på representanterna, 

samt vilket stöd de kan förvänta sig från SFS presidium och kansli. 
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Juridisk kompetens 

På SFS kansli finns en juristtjänst som arbetar med juridiska frågor för 

SFS kansli som avtal, remissvar och stöd till kårerna genom att svara på 

frågor och skriva handböcker. 

 

Antal frågor besvarade per e-post sedan den 2 februari 2009 (uppskattar 

ca lika många svar per telefon) 

 

Område Antal Område Antal 

Studenters trygghet 6 Arbetsrätt 1 

Studenters rättigheter 15 Avtal 13 

Myndigheters verksamhet 11 Kåravgift 9 

Kårers verksamhet 17 PuL 1 

Doktorander 3 Skatt 3 

Examination 15 Bokföring 2 

Upphovsrätt 3 Övrigt 2 

    

Totalt 103 e-postsvar (+ ca lika många telefonsvar) 

   

Handböcker  

Omorganisering och uppsägning – En handbok i arbetsrätt för 

studentkårer i omorganisering O110-1/0809 

 

Arrangemang 

Under året genomfördes följande arrangemang: 

- Utbildningsdagar, Mariefred 2-4 september 

- Extrainsatt utbildningsdag, Lund 9 oktober 

- SFS höstkonferens, Skövde 6-7 november 

- Framtiden och pengarna - workshop om kårernas framtid, Stockholm 

27-28 november 

- Erfarenhetsutbyte om studenthälsofrågor, Stockholm 3 december 

- Utbildningsdagar, Ekerö 19-20 januari 

- Tillsammans för en bättre framtid för studenten – finskt/svenskt 

seminarium om studenter och studerandekårer, Hanaholmen 10-11 

mars 

- Rådslag om avskaffandet av kårobligatoriet, Stockholm 13 mars 

- SFS vårkonferens, Kalmar 6-7 april 

- SFS fullmäktige, Karlstad 7-10 maj 

 

Utbildningsdagar höst 

Utbildningsdagarna hölls i Mariefred under tre dagar. Arrangemanget 

drog fullt hus. Under intensiva dagar fick deltagarna lyssna och 

diskutera med representanter från olika instanser, som utbildnings-

departementet, CSN och HSV, för att få en bild av hur det högskole-

politiska läget i Sverige ser ut och hur de bäst kan starta upp sitt år på 

kåren. Arbetsgivaralliansen höll ett heldagspass kring arbetsrätt. 

Deltagarna var nöjda med arrangemanget men vissa tyckte att tre dagar 

var lite väl länge och att det sammanföll med inspark och 

välkomstperioder. 
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Extrainsatt utbildningsdag i Lund 

På begäran från flera kårer genomfördes en extra utbildningsdag. Denna 

ägde rum i Lund i oktober och anordnades tillsammans med TLTH 

(Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola). Dagen, som var en 

minivariant av de i Mariefred i september, var mycket uppskattad. 

 

SFS höstkonferens 

SFS höstkonferens gick av stapeln i Skövde. Temat var Vägen till högre 

utbildning och olika gäster som vi bjudit in berörde ämnet utifrån 

spridda utgångspunkter. Arrangemanget var fullt och enligt 

utvärderingarna var det ett lyckat arrangemang.  

 

Framtiden och pengarna - workshop om kårernas framtid  

Under två dagar i november diskuterades kårernas framtid med fokus 

på den ekonomiska delen. SFS anordnade workshopen tillsammans med 

SSCO (Stockholms studentkårers central-organisation) och workshopen 

hölls i SSCO:s lokaler. Det var god uppslutning och deltagarna var enligt 

utvärderingarna ganska nöjda. 

 

Erfarenhetsutbyte studenthälsofrågor  

På flera kårers begäran genomfördes ett erfarenhetsutbyte kring 

studenthälsofrågor ur olika perspektiv. Erfarenhetsutbytet ägde rum på 

SFS kansli i Stockholm den 3 december. Deltagarantalet var inte så 

stort men responsen var god. 

 

Utbildningsdagar vår  

Denna gång hölls utbildningsdagarna på ett nytt ställe, Sånga-Säby 

Kurs och Konferens på Ekerö. Konferensgården har en ekologisk och 

miljömedveten inriktning. Arrangemangets upplägg var i stort sett 

detsamma som vid tillfället i september, men utan arbetsgivar-

alliansens heldagspass. Även denna gång visade sig deltagarna vara 

nöjda med dagarnas innehåll och form. 

 

Tillsammans för en bättre framtid för studenten – 

finskt/svenskt seminarium om studenter och 

studerandekårer 

SFS var medarrangör till en finsk-svensk konferens på Hanaholmen i 

Finland där kårernas framtid diskuterades. Syftet var erfarenhets-

utbyte och stärkt samarbete med våra finska vänner. Från SFS 

medlemskårer kom det inte så många, men de som var där var nöjda 

med konferensen. 
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Rådslag om avskaffandet av kårobligatoriet 

SFS höll ett rådslag för kårer och nationer om framtiden efter beslutet 

om att avskaffa kårobligatoriet. Uppslutningen var mycket god. De runt 

90 deltagarna var från SFS medlemskårer, kårer som ännu inte är 

medlemmar samt nationer. Rådslaget hölls i SSCO:s lokaler. Deltagarna 

var överlag nöjda med arrangemanget, och många uppskattade 

initiativet att bjuda in representanter för samtliga kårer och nationer i 

landet. 

 

SFS vårkonferens  

Vårkonferensen hölls i Kalmar och temat var Studenters trygghet. Bland 

andra var studiesociala kommittén där och presenterade utredningens 

förslag och svarade på deltagarnas frågor kring denna. Arrangemanget 

var fullt även denna gång och enligt utvärderingarna var deltagarna 

mycket nöjda. 

 

SFSFUM 2009  

SFSFUM 2009 hölls i Karlstad den 7-10 maj. Mötet genomfördes enligt 

planerna. En ny verksamhetsplan togs fram och nya företrädare för 

organisationen valdes. Nytt för i år var att mötet blev miljöcertifierat av 

Håll Sverige Rent efter ett gediget arbete från Karlstad studentkårs 

sida. 

 

SFS-akademin 

Cirka 60 SFS-akademier har genomförts under året på kårer runt om i 

landet. Alla tillfällen har utvärderats och omdömena ser för det mesta 

mycket positiva ut. Under året har ett samarbete ingåtts med 

Folkuniversitetet, vilket bland annat inneburit att SFS fått medel för 

pedagogisk utveckling och för att kunna utveckla konceptet SFS-

akademin. Samarbetet kommer fortsätta att utvecklas under nästa 

verksamhetsår. 

 

SFS nätverk för självdefinierade kvinnor  

Under året hölls tre nätverksträffar i Stockholm, i september, januari 

och maj. Träffarna var alla välbesökta och utvärderingarna från alla tre 

träffar visade att deltagarna var nöjda. 

 

SFS mångfaldsnätverk  

Även med mångfaldsnätverket var det planerat att hållas tre träffar 

under året, i september, januari och maj. Nätverksträffen i maj blev dock 

inställd på grund av för lågt anmälningsantal. Diskussioner har förts 

hur nätverket ska kunna utvecklas framöver. 
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I ögonvrån 

Forskningspropositionen 

En av de stora propositionerna inom högskolepolitiken som 

presenterades under året var Forskningspropositionen. Merparten av 

SFS arbete med denna utfördes av SFS doktorandkommitté, och mer om 

denna finns att läsa i delen av verksamhetsberättelsen som behandlar 

deras verksamhet. 

 

Ökad autonomi för universitet och högskolor 

Frågan om hur universitet och högskolor skulle kunna bli mer fristånde 

från staten, alltså få en ökad autonomi, har under året stått på 

regeringens agenda och utretts av en utredning. För SFS gällde det att 

se hur en sådan ökad autonomi kan göras på ett sådant sätt att den 

gynnar studenterna, något som är långt från självklart. Ökad frihet för 

lärosäten kan exempelvis innebära minskad rättsäkerhet för studenter. 

Frågan behandlades två gånger av SFS styrelse. Dels under pågående 

utredning, då styrelsen gjorde en lista med prioritengar som skickades 

till utredningen, dels efter att utredningen släppts när delar av 

utredningens sekretariat kom till styrelsemötet för att presentera sina 

förslag. Det förslag SFS reagerade hårdast mot är att 

högskolestyrelserna ska bestämma hur studentinflytandet ska fungera. 

För SFS är det självklart att studenterna ska bestämma över hur deras 

representanter utses. 

 

Internationalisering  

SFS har inom denna fråga framförallt arbetat direkt mot ministern inför 

ett ministermöte som hölls i Leuven. Där sattes ett gemensamt 

mobilitetsmål för EU, som angav att 20 procent av alla studenter ska 

läsa utomlands någon gång under sin studietid. SFS har även arbetat 

tillsammans med ESU och de svenska EU-parlamentarikerna med de 

nya direktiven för Erasmusprogrammet. Detta ledde bland annat till att 

vi lyckades få bort skrivelser, som skulle inneburit att studieavgifter för 

europeiska studenter skulle blivit obligatoriskt för lärosäten som deltar i 

programmet. 

 

Resursutredningen 

Under verksamhetsåret har regeringens arbete med ett nytt 

resurstilldelningssystem för grundutbildning fortsatt. SFS har deltagit i 

detta arbete. Dels genom den inofficiella arbetsgrupp som tillsattes av 

departementet för att vidareutveckla utredningens förslag under hösten 

2008. Dels i den efterföljande referensgrupp som tillsatts av 

Högskoleverket för att ta fram ett nytt kvalitets-utvärderingssystem, 

vars arbete fortfarande pågick vid verksamhets-årets slut. SFS har även 

diskuterat det nya resurstilldelnings-systemet i andra fora, såsom i 
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media och som deltagare i en av huvudpanelerna på Högskoleverkets 

nationella kvalitetskonferens. 

 

Mångfald 

SFS styrelse och personal har som så många tidigare år deltagit vid ett 

flertal seminarier och konferenser inom området för mångfald. Vid 

konferensen Jämställdhetens skuggor vid Högskolan i Halmstad såg SFS 

exempelvis till att finnas med i programmet, istället för att enbart vara 

där som deltagare, och kunde på så vis lobba för våra åsikter i större 

utsträckning. 

 

I debatten om studieavgifter, som förts till och från under 

verksamhetsåret, har SFS flera gånger lyft fram sina åsikter kring 

mångfald och allas rätt till studier, främst genom debattartiklar. 

 

Likabehandling 

Den 1 januari trädde en ny likabehandlingslag i kraft. Konsekvenserna 

av denna var inte stora, utan innebar främst att studentkårerna hade 

två nya diskrimineringsgrunder att arbeta med. Därför utvecklades och 

hölls en ny SFS-akademi för att de kårer som kände ett behov, skulle få 

möjlighet att lära sig mer. 

 

EU:s ordförandeskap och European Students Convention 

(ESC) 

SFS har under året deltagit i flera internationella fora. SFS har bland 

annat deltagit på flera av European Students’ Unions (ESU) möten, 

varit del av den svenska regeringens delegationer i EU- och FN-

sammanhang, samt anordnat en finsk-svensk konferens i Helsingfors. 

SFS har även fått en svensk representant invald i ESU:s academic 

affairs committee. 

 

Fokus inom det internationella arbetet har dock framförallt varit att 

förbereda SFS värdskap för the European Students Convention hösten 

2009. SFS har under året tillsammans med ESU gjort den 

grundläggande planeringen, samt fått fram finansiering från det 

svenska EU-ordförandeskapet till arrangemanget. 

 

Samverkan 

SFS har under året bevakat den tidigare fokusfrågan Samverkan och 

reagerat när tillfälle givits.  Till exempel har SFS diskuterat studenters 

rättigheter och skyldigheter i samband med praktik och VFU 

tillsammans med Högskoleverket, vilket lett till rekommendationer i den 

utredning om ändrade regler för avskiljande av studenter som 

Högskoleverket gjort på uppdrag av regeringen. 
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Bilaga 1 
 

Lista över remisser SFS besvarat under verksamhetsåret 2008/2009 

Remisser (30 st) 

 

Remiss: Framtidsvägen- en reformerad gymnasieskola 

Dnr: PU2-2/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39) två delar 

Dnr: PU2-1/0809 

Beslut: Styrelsen 

 

Remiss: EU, allmännyttan och hyrorna 

Dnr: PT2-1/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Betänkande Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten- till 

nytta för brukaren (SOU 2008:18) 

Dnr: PU2-3/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial 

spetsutbildning 

Dnr: PU2-4/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Samnordisk forskning om bortfall och restgrupper i de nordiska 

ländernas utbildningssystem 

Dnr: PF-1/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 

Dnr: PU2-5/0809 

Beslut: Styrelsen 

 

Remiss: Återkrav vid felaktiga utbetalningar (2008:12) 

Dnr: PT2-/0809 

Beslut: Styrelsen 

 

Remiss: Grönbok "Upphovsrätten i kunskapsekonomin" KOM (2008) 466 

slutlig 

Dnr: PJ2-1/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, 

kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m. 

Dnr: PJ2-2/0809 

Beslut: Styrelsen 
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Remiss: Avstängning av avgiftsskyldiga studenter som inte betalar 

studieavgifter 

Dnr: PT2-4/0809 

Beslut: Styrelsen 

 

Remiss: Förslag till ändring av föreskrifter av återbetalning (CSN) 

Dnr: PT2-3/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Värdering av utländska betyg (HSV) 

Dnr: PU2-6/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Merkostnadslån- nuläge och möjligheter 

Dnr: PT2-5/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Ändring av föreskrifter om beviljning av studiemedel (CSN) 

Dnr: PT2-6/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Remiss över betänkandet Tillval i hyresrätt (SOU 2008:94) 

Dnr: PT2-7/0809 

Beslut: Styrelsen 

 

Remiss: Gemensamma examina (Ds 2008:80) 

Dnr: PU2-7/0809 

Beslut: Styrelsen 

 

Remiss: Bidragsspärr (SOU 2008:100) 

Dnr: PT2-8/0809 

Beslut: Styrelsen 

 

Remiss: Remissförfrågan angående anmälningstider till utbildningar 

läsåret 2010/2011 och senare 

Dnr: PU2-8/0809  

Beslut: Styrelsen 

 

Remiss: Promemoria om förslag till examensbeskrivning för konstnärlig 

doktorsexamen m.m. 

Dnr: PF2-2/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Remiss av förslag om en modell för bedömning av reell 

kompetens för grundläggande behörighet 

Dnr: PU2-9/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Huvudbetänkande Långtidsutredningen 2008 (SOU 2008:105) 

Dnr: PA2-1/0809 

Beslut: Presidiet 
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Remiss: Remiss av betänkandena En hållbar lärarutbildning (SOU 

2008:109) och Yrkeskunnade- en likvärdig sökväg till lärarutbildning 

mot yrkesämnen (SOU 2008:112) 

Dnr: PU2-10/0809 

Beslut: Styrelsen 

 

Remiss: Självständiga Lärosäten (SOU 2008:104)  

Dnr: PU2-11/0809 

Beslut: Styrelsen 

 

Remiss: Återkrav vid felaktiga utbetalningar - Förslag till lagstiftning 

(SOU 2009:6) 

Dnr: PT2-9/0809 

Beslut: styrelsen 

 

Remiss: Promemoria om beräkning av förmögenhet vid fastställande av 

vissa förmåner 

Dnr: PT2-10/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Förslag angående Högskoleverkets föreskrifter om översättning 

av examina 

Dnr: PU2-12/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet samt 

urval (HSVFS 1996:22) 

Dnr: PU2-13/0809 

Beslut: Presidiet 

 

Remiss: Stärk stöd för studier - tryggt, enkelt och flexibelt 

Dnr: PT2-11/0809 

Beslut: Styrelsen 

 

Remiss: Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning 

av studiemedel (CSN) 

Dnr: PT2-12/0809 

Beslut: Presidiet 

 

 

 


