SFS verksamhetsplan 2000/2001

1. SFS är en demokratisk organisation som värnar grundläggande rättigheter för
individer och ser rätten till högre utbildning som självklar. SFS tar aktivt ställning
mot anti-demokratiska organisationer, strömningar och yttranden inom högskolan
och studentrörelsen. SFS är dess medlemskårer, vilket skall genomsyra SFS
verksamhet. Medlemsservicen och den politiska verksamheten skall gå hand i
hand.
2. SFS skall verka i enlighet med de åsiktsdokument och den verksamhetsplan som
fastställts av medlemskårerna i SFS högsta beslutande organ, fullmäktige.
Medlemskårerna har möjlighet att påverka SFS arbete genom styrelsen, dess
arbetsgrupper och utskott, deltagande i SFS konferenser samt genom att besvara
de remisser som sänds ut.
3. SFS skall vara ledande och pådrivande i samhällsdebatten vad gäller
studentrelaterade frågor. SFS skall i synnerhet bevaka riksdag och regering, Högskoleverket, CSN och VHS men även andra myndigheter och organisationer som
har betydelse för studenten på såväl nationell som internationell nivå, då med
särskilt fokus på Europa. Dessutom är det viktigt för SFS att upprätthålla kontakt
med alla riksdagspartier. SFS skall även föra fram frågeställningar som ej
uppmärksammats av statsmakterna.
4. Verksamhetsplanen använder sig av SFS verksamhetsidé för att beskriva
verksamhetens övergripande mål för verksamhetsåret 20002001. Verksamhetsplanen är uppdelad på så sätt att det under varje huvudkapitel finns
underkapitel rörande verksamheten under året samt verksamheten på lite längre
sikt. Detta syftar till att ge långsiktighet, planeringsförutsättningar och möjlighet till
målrelaterad styrning utöver vad som är möjligt med ett kort perspektiv. Målen har
formulerats så att styrelsen skall ha möjlighet att konkretisera verksamhetsplanen
inom de ramar och prioriteringar som denna verksamhetsplan och SFS budget för
2000/2001 fastställer. Styrelsen skall vidare hantera de frågor som behöver
aktualiseras och som ej kunnat förutses.
5. Styrelsens och kansliets arbete skall prioriteras genom ett fastställt antal teman.
Dessa skall fastställas i samband med att verksamhetsplanen konkretiseras och
utformas enligt principen att tjäna som målstyrning med hjälp av delprojekt som är
möjliga att avstämma. En uppskattning av arbetsuttag och ekonomiskt uttag skall
göras i samråd mellan styrelse och kansli.

SFS som informationsresurs
Kortare sikt

6. SFS kansli skall sammanställa, kommentera och distribuera information till medlemskårerna. Information om SFS kansli och dess resurser skall prioriteras,
möjligheter att söka information eller stöd av SFS kansli skall vara klart
definierade. SFS skall verka för att bli synligare bland sina medlemskårer. SFS
mötesdokument, åsiktsprogram, kompetensutvecklande material och övriga
skriftliga handlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna på Internet inom
rimlig tid.
7. Medlemskårernas möjligheter att söka information eller stöd av SFS kansli skall
vara tydliga.
8. SFS skall tillhandahålla stöd för medlemskårernas verksamhet lokalt genom att
vara behjälplig med kompetens inom områden som efterfrågas av medlemskårerna.
9. SFS skall under verksamhetsåret vidareutveckla nyttjandet av elektronisk kommunikation mellan SFS kansli, medlemskårerna och omvärlden. Kommunikationen mellan kansliet och medlemmarna skall tydliggöras och utvecklas
så att den passar kårernas individuella behov.
10. SFS skall ytterligare utveckla det uppstartade databasprojektet som skall tjäna
som en plattform för information mellan SFS och medlemskårerna samt även
mellan medlemskårer. SFS skall ta fram kompetensutvecklingsmaterial för
kårerna och vara en resurs när det gäller att hitta material och utbildare för
kompetensutveckling.
11. SFS skall under året utveckla styrelsens kårkontaktsystem med utgångspunkt ur
årets erfarenheter från såväl kårer som styrelsen. Den politiska kontakten med
styrelserepresentanten skall kompletteras med en personlig kontakt på kansliet
för alla medlemskårer.
12. SFS skall under året utveckla en rutin där omvärldsanalytikern årligen presenterar
en rapport med ett treårigt perspektiv
13. SFS nyhetstjänst på webben skall under året fortsätta och utvecklas.

Längre sikt

14. Ett förbättrat och tydligare informationsflöde inom organisationen skall skapa en
ökad förankring för SFS verksamhet bland enskilda studenter.
15. Nyttjandet av elektronisk kommunikation bör få större utrymme i organisationen.
En IT-strategi bör utvecklas för att på sikt kunna förbättra och effektivisera SFS
opinionsbildning och informationsspridning.

SFS som studenternas företrädare
Kortare sikt

16. För att kunna företräda samtliga Sveriges studenter måste SFS analysera
studentkollektivet och lyfta fram de grupper som är dåligt företrädda inom SFS
och högskolan idag. SFS skall ytterligare prioritera den opinionsbildande verksamheten såväl personellt som ekonomiskt. Under verksamhetsåret skall tidigare
lagda propositioner från regeringens bevakas ur implementerings hänseende.
17. Under året skall SFS arbeta för att expansionen av den högre utbildningen skall
bromsas under en period utan att resurstilldelningstakten sänks i förhållande till
nuvarande takt. Detta skall ske för att dels säkra kvaliteten på
grundutbildningarna resursmässigt men även för att en oproportionerlig ökning av
grundutbildningen i förhållande till forskarutbildningen inte skall leda till lärarbrist.
18. a. SFS ska arbeta med att stärka rättssäkerheten för studenter. I detta ämne bör
SFS ta fram en handbok för kårerna under året.
b. Arbetet med kvalitetsfrågor skall fortgå under året och en analys av
konsekvenserna av HSV:s utökade uppdrag skall göras. I analysen skall särskilt
vägas in återverkningar på den enskilde studenten i samband med
examensrätters indragande.
c. SFS skall under året verka för att en HSV-utredning initieras angående
överklagande av examination för att belysa detta från dels ett rättssäkerhetsperspektiv, dels utifrån vilka konsekvenser det får för examinationsformerna.
d. SFS ska fortsätta arbetet med att skapa en för studenter fullgod jämställdhetslagstiftning. Studenter skall omfattas av jämställdhetslagen. Dessutom skall
SFS fortsätta att aktivt arbeta mot sexuella trakasserier.
19. SFS skall under året initiera en statlig utredning rörande poänggivande
introduktionskurs.
20. SFS skall verka för en utvärdering av den nya styrelsesammansättningen vid
universitet och högskolor.
21. SFS skall verka för att utbildningspremien förbättras, det skall löna sig att studera.
Mångfald i rekryteringen till högre studier är en kvalitetsapsekt och skall särskilt
belysas i denna debatt.
22. Studentbostadsfrågorna skall prioriteras under verksamhetsåret. SFS skall arbeta
med att incitament och möjligheter skapas på nationell nivå så att fler
studentbostäder iordningställs till en rimlig kostnad.
23. SFS skall arbeta för att stärka studenternas rättssäkerhet och inflytande på alla
nivåer. I detta arbete skall SFS ta fram en handbok som stöd för kårerna.
24. SFS skall se över studentinflytandet vid distansutbildningar och utlokaliserade
utbildningarna och i dessa även initiera en myndighetsintern utredning rörande

kvalitetssäkring inom distansutbildningar. SFS skall vad gäller distansutbildningar,
precis som för annan utbildning, verka för att dessa är avgiftsfria.
25. SFS skall under året arbeta med frågor som rör implementeringsprocesserna
inom högskolan och de svårigheter som finns på grund av den bristande
förvaltningsrättsliga kunskapen vid landets lärosäten. I detta arbete skall läggas
särskild vikt vid att arbeta med implementeringen av propositionen om
studentinflytande och kvalitet. I detta arbete bör SFS ta en ledande roll i att
nationellt diskutera och definiera viktiga begrepp i propositionen.
26. SFS skall fortsatt driva debatten om rättssäkerhet och behovet av en fungerande
förvaltningsprocess.
27. SFS skall starta åsiktsbildning kring en förändring av det nuvarande
terminssystemet genom att dels inhämta synpunkter från medlemskårerna och
dels verka för en statlig utredning kring konsekvenserna av en sådan förändring.
28. SFS skall påbörja åsiktsbildning runt förändrade studiesystem med utgångspunkt
ibland annat Bolognadeklarationens förslag om en ökad harmonisering.
29. SFS skall under verksamhetsåret vara en aktiv del i det europeiska studentsamarbetet ESIB. I detta arbete skall särskilt fokuseras SFS ordförandeskap i ESIB
utbildningsutskott samt den på europeisk nivå pågående processen runt
Bolognadeklarationen. SFS skall under verksamhetsåret söka dra nytta av det
svenska ordförandeskapet för den Europeiska Unionen. SFS åsiktsbildning i den
internationella utbildningspolitiken skall stärkas. Inom ramen för SFS
internationella arbete skall frågor lyftas om och stöd ges till utsatta studenter och
studentaktivister i världen.
30. SFS skall vara drivande i debatten om snedrekrytering och mångfald inom högre
utbildningen. SFS skall ta fram relevant material i frågorna som underlag för
debatt och åsiktsbildning.
31. SFS skall delta i de olika delarna av arbetet med ett nytt antagningssystem. SFS
skall följa upp diskussioner om förändringar av antagningssystemet. I arbetet med
tillträdesfrågorna skall diskussioner bland SFS medlemmar om till bland annat
tillträdesregler och social snedrekrytering initieras. SFS skall eftersträva en dialog
med gymnasieelevernas organisationer rörande antagning till högskoleutbildning.
I detta arbete skall SFS verka för att en dialog mellan berörda aktörer såsom HSV
och Skolverket skall utvecklas.
32. SFS skall följa upp Högskoleverkets slutrapport över utredningen Studenten i
Sverige.
33. Studenter
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34. SFS arbete kring mångfald och social bakgrund måste intensifieras samt arbetas
in när det sker programrevideringar.

35. SFS skall arbeta med arbetsmiljöfrågor samt med att få till stånd en för studenten
fullgod lagstiftning på området. SFS skall verka för att få till stånd en samordning
av trygghetssystem för studenter. Att informera studenter och föra en intensiv
samhällsdebatt kring trygghetssystem skall vara ett prioriterat arbetsområde
under verksamhetsåret.
36. SFS skall fortsätta arbetet med att få till stånd en för studenten fullgod jämställdhetslagstiftning. Vidare skall SFS vara en drivande kraft vad gäller jämställdhetsarbetet både inom studentrörelsen samt högskoleväsendet. Dessutom skall
SFS fortsätta att aktivt arbeta mot sexuella trakasserier.
37. SFS skall arbeta aktivt mot alla former av trakasserier.
38. SFS skall arbeta för att stärka doktorandernas rättssäkerhet, utbildningssituation
och studiesociala situation. SFS skall ytterligare utveckla doktorandombudets och
doktorandkommitténs funktion i organisationen för att förstärka uppföljningen av
forskningspolitiken och forskarutbildningspolitiken samt dess konsekvenser.
39. SFS skall fortsätta debatten kring högskolans uppgift att samverka med det
omgivande samhället, detta som ett led i åsiktsbildningen kring denna uppgift.
SFS skall också verka för att statsmakterna förtydligar sina intentioner gällande
syfte, mål och innehåll angående denna uppgift.
40. SFS skall initiera debatt genom att utreda aktuella frågor och presentera dessa i
SFS olika skriftserier.
41. SFS skall under året verka för att huvudmannaskapet och ansvaret för de
medellånga vårdutbildningarna helt och hållet överförs till staten.
42. SFS skall under verksamhetsåret initiera en rättslig prövning av SFS 1983:18
giltighet efter det svenska inträdet i EU samt verka för att kårobligatoriet ersätts
med en lagstiftning som uppfyller studentkårernas krav på fortlevnad och
individens rätt till negativ föreningsfrihet. SFS skall aktivt verka för att
nationsobligatoriet avskaffas.

Längre sikt

43. SFS ska arbeta för att alla kårer oavsett storlek och struktur får ett givande
medlemskap och trivs i SFS. Detta för att säkerställa tyngd åt argument och
arbete i de sammanhang där studenter företräds av SFS. Målsättningen skall
genomsyra arbetet med förändringar i organisationen. SFS skall under perioden
arbeta med sin interndemokrati för att på så sätt stärka organisationen inifrån.
44. SFS målsättning är att det innan hösten 2002 skall föreligga en proposition om
poänggivande och studiemedelsberättigande introduktionskurser till högre studier.
45. Ett samordnat trygghetssystem som inte exkluderar studenter skall vara ett
partiövergripande mål i valrörelsen 2002.

46. SFS skall sträva efter en långsiktig och gynnsam dialog med aktörer på den
sekundära utbildningsnivån, dvs gymnasium, folkhögskola och Komvux, i syfte att
belysa problemområden gällande t ex antagning och tillträde.
47. Studenter skall omfattas av jämställdhetslagen och därmed få samma rättigheter
som anställda i högskolan och övriga arbetslivet.

SFS som mötesplats
Kortare sikt

48. SFS skall skapa mötesplatser för studentkårerna där kunskaps- och
erfarenhetsutbyte kan ske. En framtidsinriktad, sektorsövergripande konferens
syftande till att hitta visioner för svensk högre utbildning och utbildningspolitik inför
framtiden som en fortsatt motvikt till det kortsiktiga nyttotänkandet skall
genomföras.
49. För att stimulera diskussionen kring högre utbildning i den partipolitiska sfären
skall SFS initiera samtal med de politiska student- och ungdomsförbunden.
50. SFS skall utveckla sina konferenser för att möta medlemmarnas önskemål och
kravet på goda arbetsformer.
51. SFS skall under verksamhetsåret anordna utvecklingsdagar vid respektive
terminsstart för nya kårpresidialer eller motsvarande. Denna verksamhet skall
utvecklas under året. För utvecklingsdagarna skall en delfinansierande
deltagaravgift finnas.
52. Arbetet med SFS studentstad skall tydliggöras och fortsätta under året.
53. SFS skall samla SFS representanter i externa organ och diskutera SFS politiska
ställningstaganden med dessa för att vidmakthålla en långsiktighet och kontinuitet
deras koppling till organisationen.

Längre sikt

54. SFS uppgift är att vara ett samarbetsorgan där även specifika utbildningsgruppers
åsikter och behov förs fram.
55. SFS skall kunna arbeta för ett specifikt ämnesområde under en begränsad tid, då
det finns behov av särskild fokusering. SFS skall ha beredskap att gå in och
stödja och delta i olika projekt drivna av andra organisationer än SFS, som kan
gagna Sveriges studenter och har koppling till kärnverksamheten.
56. SFS studentstad skall vara ett livskraftigt arbete med tydlig profil och högt
nationellt och lokalt värde.
57. SFS skall verka för att ett öppet diskussionsklimat råder i organisationen samt att
det finns en medvetenhet om medlemskårers varierande förutsättningar.

SFS arbete i övrigt
Kortare sikt

58. Under verksamhetsåret skall SFS samtliga åsiktsprogram revideras och då
arbetas om till ett samlat åsiktsdokument..
59. Under året ska styrelsen ta fram en långsiktig strategisk plan för SFS
övergripande verksamhet, som skall presenteras för fullmäktige 2001.
60. Vikt skall läggas vid att synliggöra och möjliggöra deltagande i den demokratiska
processen för samtliga medlemskårer oavsett storlek och struktur. Samtliga
medlemskårer skall erhålla och ges möjlighet att besvara alla nomineringsanmodningar som inkommer från externa organ. SFS skall verka för en bred
representation från medlemskårerna i SFS olika arbetsgrupper samt i SFS
nomineringar.
61. SFS skall under året utveckla sina relationer med SFS senat.
62. SFS åttioårsjubileum skall under året uppmärksammans dels genom en skrift och
dels genom ett festarrangemang som skall vara externfinansierat.
SFS skall under året utreda vilka arbetsuppgifter den internationella sekreteraren
skall ha.
63. SFS skall under året utarbeta ett förslag till mandatfördelning där varje
medlemskår garanteras minst ett mandat i fullmäktige

Längre sikt

64. Studentkortet erbjuder olika studiesocialt viktiga funktioner till alla Sveriges
studenter. SFS skall verka för att bevara och utveckla de studiesociala och
utbildningsrelaterade förmåner som knutits till Studentkortet.
65. SFS skall fortsätta utvecklingsarbetet av Första AB för att erbjuda studenter bra
och anpassade privatförsäkringar. SFS skall diskutera ett eventuellt system för
avkastningskrav på Första AB och Studentkortet AB.
66. SFS skall tillsammans med Studentkortet och Första AB arbeta fram ett
registersystem för studentkårernas medlemsregister.
Följande ska skrivas in på lämpliga ställen…
SFS skall driva frågan angående vikten av pedagogisk kompetens hos undervisande
personal på högskolorna.
SFS skall under verksamhetsåret 00/01 utreda konsekvenserna av införandet av
rätten att överklaga examination.

