P1
Handläggare: Styrelsen

Datum: 2021-02-13

Dnr: O412-2/2021

Proposition 1
SFS verksamhetsplan 21/22

Följebrev
Proposition 1: SFS verksamhetsplan 21/22
Om dokumentet och hur det används
SFS verksamhetsplan 21/22 är ett övergripande och strategiskt dokument som anger
verksamhetsårets prioriterade områden. Dokumentet är inte avsett att täcka allt som
SFS ska göra under ett verksamhetsår utan är en utgångspunkt för vad som är
viktigast att arbeta med. SFS utför även påverkansarbete utifrån fastställda åsikter
utöver det som står i verksamhetsplanen. I vilken utsträckning detta sker beror på hur
mycket tid som finns och hur stora möjligheterna finns för att få igenom våra åsikter.
Styrelsen konkretiserar det som fullmäktige antar, vilket innebär att formulera tydliga
mål för hur ambitionerna i verksamheten ska uppnås. Konkretiseringen görs med hänsyn
till styrdokument, budget, politiskt läge och de resurser organisationen har tillgodo.
Förslaget är sammanställt av styrelsen efter förslag och synpunkter från
medlemskårerna.
Vissa frågor är sådana som återkommer varje år, exempelvis bostadsfrågan, men
återfinns inte i verksamhetsplanen om inte någon särskild satsning ska göras. Det finns
även andra typer av frågor som kan aktualiseras vissa år. En sådan fråga som i nuläget
är aktuell är SFS jubileum. Jubileumsfirandet kommer att fortsätta verksamhetsåret
21/22, dels för att jubileumsåret är hela 2021 och dels för att delar av firandet har
senarelagts. Det finns även frågor som kan aktualiseras under åren men som vid
utformningen av verksamhetsplanen inte gick att förutse. Under innevarande
verksamhetsår har en stor del av tiden prioriterats på olika konsekvenser av
coronapandemin och det lär även 21/22 göra.

Verksamhetsplanen ska inte ange nya åsikter
SFS verksamhet ska inte ange nya politiska åsikter, utan utgår från åsikter som är
fastslagna av SFSFUM. Ambitionerna och arbetet med att uppnå dessa utgår ifrån SFS
principprogram och ställningstaganden. Styrelsen har valt att hålla förslaget till
verksamhetsplan kortfattat och därför inte gått in på djupet i SFS åsikter kring
respektive frågan. Styrelsens förhoppning är att på detta sätt undvika motioner som inte
harmoniserar med SFS fastslagna åsikter.

Fokusfrågor
SFS går under verksamhetsåret 21/22 in på sista året av en organisatorisk fokusfråga
och första året på en ny politisk fokusfråga. En ny organisatorisk fokusfråga kommer
antas på SFSFUM 2022. Den tidigare fastslagna organisatoriska fokusfrågan, “SFS
enhetliga och ändamålsenliga kommunikation”, återges i sin ursprungliga form och
ändringar undanbedes.
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Styrelsens förslag på ny treårig politisk fokusfråga är “Förutsättningar för hög
utbildningskvalitet”. Förslaget har tre ambitioner. Vid diskussion med medlemskårer om
styrelsens utkast till förslag framkom det att det behövdes mer bakgrund till två av
ambitionerna. Denna bakgrunden följer nedan då förklaringen inte är tänkt att vara en
del av verksamhetsplanen.

Avskaffa produktivitetsavdraget
Produktivitetsavdraget är en mekanism inom statsbudgeten som kortfattat innebär att
anslag medvetet inte räknas upp i samma takt som kostnader ökar. Syftet med
produktivitetsavdraget är att skapa reformutrymme och effektivisera statlig verksamhet
så att den följer den privata sektorns produktivitet. Praktiskt för högskolan innebär detta
att ersättningsbeloppen för de olika prislapparna inte räknas upp. Sveriges
universitetslärare och forskare har räknat på vad effekten för prislapparna är i rapporten
Systemfel i kunskapsfabriken. Produktivitetsavdraget kan inte direkt likställas med
avsaknaden av lärarledda timmar, men urholkningen leder till att Sverige har lägst antal
lärarledda timmar i Europa.
Problemet för högskolan är att en stor del av verksamheten inte går att effektivisera.
Högskolan kan effektiviseras till viss grad jämfört med idag, exempelvis genom ökat
nationellt samarbete och effektivisering inom administration, men på grund av fler och
fler tillkommande uppdrag kan inte samma kvalitet i verksamheten antas fortsätta med
ett påtryckande produktivitetsavdrag. Effekten blir att färre lärare anställs och att vissa
lärare måste sluta eller får dåliga förutsättningar. Eftersom anslagen till lärosätena är
uppdelade mellan forskning och utbildning sker också en omprioritering till forskningen
eftersom den varje år får mer intäkter medan utbildningen genom produktivitetsavdraget
får mindre. Således sker en kontinuerlig omprioritering från utbildning till forskning
inom ramen för det nuvarande resurstilldelningssystemet.
Att avskaffa produktivitetsavdraget är viktigt då det är en styrningsmekanism som
långsamt urholkar resurserna till högskolan. Utan resurser kan de höga ambitioner som
finns för den högre utbildningen i Sverige inte uppnås. Produktivitetsavdraget är inte en
nödvändighet, och SFS uppfattning är att det vore möjligt att avskaffa
produktivitetsavdraget för högskolan.

Undanröj hinder för att öppet dela kursmaterial
Öppen tillgång till kursmaterial relaterar till utbildningskvalitet på det sätt att
utbildningarnas användbarhet kraftigt påverkas av det material studenter har tillgång
till. När kursmaterial inte delas öppet finns det stor risk för att studenter ansöker och
antas till kurser enbart för att de vill ha tillgång till t.ex. kursmaterial och
litteraturlistor. Detta medför ett stort hinder för högskolans faktiska effektivisering och
studenternas lärmiljö som helhet.
Innan digitaliseringen av högskolan fanns mycket kursmaterial öppet tillgängliga via
bibliotek, och medan digitaliseringen i teorin skulle kunna innebära ett ännu mer fritt
delande av kunskap och material har den i praktiken inneburit det motsatta.
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Digitaliseringen har medfört att mycket kursmaterial nu istället finns tillgängligt via
digitala lärplattformar, där dessa lärplattformar i vissa fall är uppbyggda så att
kursmaterial i stor utsträckning endast delas med kursdeltagare.
Det finns flera strukturella hinder för att möjliggöra kursmaterial på bred basis. Det så
kallade lärarundantaget gör att varje lärare själv äger rätten till det material de
producerar, vilket innebär att lärosäten inte kan bestämma att kursmaterial ska delas
öppet.
Ett annat problem är att den problematiska effekt som uppkommit av den nya lagen om
tillgänglighet i digital offentlig service. Lagen innebär att allt material som produceras av
myndigheter (vilket många lärosäten är) måste vara tillgänglighetsanpassat. Detta har
medfört utmaningar för lärare då resurser saknas för att göra anpassningar. Vissa har
tolkat det som att det går att undgå en tillgänglighetsanpassning av kursmaterial genom
att ha materialet i stängda lärplattformar. Detta är problematiskt både ur
tillgänglighetssynpunkt och för att det ytterligare driver mot ett stängt
kunskapssamhälle.
Exakt hur lösningarna på denna problematik ser ut blir föremål för styrelsens och
kansliets konkretisering av fokusfrågan.
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Proposition 1
SFS verksamhetsplan 21/22
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige
att anta dokumentet SFS verksamhetsplan 21/22 i dess helhet.
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1. Inledning
Dokumentet är antaget av SFS fullmäktige 2021 och utgör grunden för SFS arbete under
verksamhetsåret 21/22 och är styrande för SFS förtroendevalda och kansli. SFS är en
nationell påverkansorganisation som driver frågor för studenter och doktorander. För att
påverka en relativt långsam politisk process ska SFS genomgående i organisationen ha
ett långsiktigt och strategiskt förhållningssätt.
SFS verksamhetsplan 21/22 utgör fullmäktiges uppdrag till SFS styrelse. Uppdraget
avgränsas till fokusfrågor, ettårig verksamhet och återkommande verksamhet. Syftet
med de tre delarna är att tydliggöra hur SFS verksamhet är strukturerad. Vidare
konkretisering av verksamhetens ambitioner och tillhörande aktiviteter tas fram av SFS
styrelse, kommitéer och kansli med utgångspunkt i dokumentet.
Rotationen för fokusfrågorna har förändrats och med anledning av att de ska vara
överlappande kommer en ny organisatorisk fokusfråga för 22/23-24/25 att antas på
SFSFUM 2022 (i enlighet med SFS Verksamhet 20/21, Dnr: O44-23/2021).
Firandet av SFS 100-årsjubileum fortsätter trots att banketten blev senarelagd till att
preliminärt äga rum i mars 2022 på grund av coronapandemins restriktioner. Jubileet är
ett utmärkt tillfälle att sprida information om SFS och det SFS har åstadkommit sedan
grundandet. Firandet sker under året genom att SFS anordnar jubileumsseminarium
inom olika ämnen samt att SFS upprättar en jubileumsskrift.
I och med coronapandemin har det uppkommit nya områden som måste bevakas och
hanteras av studentrörelsen. Både lokala och nationella konsekvenser behöver bemötas
och effekterna av pandemin kan bli långvariga. För att fortsatt bevaka dessa krävs det
flexibilitet i organisationen där nya problem fångas upp och hanteras löpande i god
kommunikation mellan SFS och medlemmarna.

2. Fokusfrågor
Fokusfrågorna utgår från en treårig cykel för att arbetet ska planeras långsiktigt, det
innebär att varje fokusfråga har för avsikt att vara bestående över tre år. Att ha en tydlig
och bestående form för fokusfrågorna är en del i arbetet för en långsiktig påverkan och
organisation, likaså att de löper parallellt.
På SFS fullmäktige 2018 fattade fullmäktige beslut om att anta den politiska
fokusfrågan “Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö” (SFS verksamhet 18/19 Dnr:
O412-1/1718). Med detta dokument föreslås en ny politisk fokusfråga för 21/22-23/24:
Förutsättningar för hög utbildningskvalitet.
SFS fullmäktige 2019 beslutade att anta den organisatoriska fokusfrågan “SFS enhetliga
och ändamålsenliga kommunikation” (SFS verksamhet 19/20 Dnr: O412-1/1819). Under
det tredje och sista året 21/22 fortsätter implementering och utvärdering, samt arbete
med att ta fram en ny organisatorisk fokusfråga som ska antas av fullmäktige 2022.
6

2.1 Politisk fokusfråga 21/22-23/24 Förutsättningar för hög
utbildningskvalitet
Antagen av fullmäktige 2021.
Hög utbildningskvalitet är en rättighet för alla studenter. Det finns många olika aspekter
som utgör utbildningskvalitet, till exempel kompetens hos lärare och handledare,
utformning av kurser och program, tillgång till kompletta forskningsmiljöer och
utbildningens användbarhet. Gemensamt för alla aspekter av utbildningskvalitet är dock
att det behöver finnas goda förutsättningar för att uppnå en hög kvalitet. Denna
fokusfråga identifierar centrala områden där förutsättningarna behöver stärkas.
Utifrån detta är de politiska ambitionerna fastslagna av fullmäktige 2021:
Avskaffa produktivitetsavdraget för högskolan
Bristande resurser är ett stort hinder för att uppnå en hög kvalitet i utbildning.
Produktivitetsavdraget innebär att de statliga anslagen till högskolan inte tillräckligt
tar hänsyn till den kostnadsökning som inflationen medför. Urholkningen av resurserna
till den högre utbildningen behöver stoppas för att det ska finnas verklig möjlighet att
genomföra utbildning med hög kvalitet.
Bättre förutsättningar för högskolepedagogisk verksamhet
För att uppnå en hög utbildningskvalitet behöver alla som undervisar ha möjlighet till
kompetensutveckling inom högskolepedagogik. Precis som för all utbildning krävs inom
högskolepedagogiken en stark forskningsbas, något som behöver vara prioriterat såväl
nationellt som på varje lärosäte. De högskolepedagogiska enheterna på lärosätena har
ett särskilt ansvar i att kompetensutveckla akademisk personal inom digitala
arbetsformer. För detta krävs resurser och även ett nationellt utbyte.
Undanröj hinder för att öppet dela kursmaterial
För att uppnå en utbildning av hög kvalitet för alla, och med det bidra till ett öppet
kunskapssamhälle, är det viktigt att kursmaterial delas öppet i så stor utsträckning som
möjligt. Digitaliseringen av utbildningen ger i teorin stora möjligheter för detta, men i
praktiken stängs en stor andel kursmaterial in bakom stängda plattformar. Detta görs
ofta på grund av strukturer och incitament som inte är anpassade för det moderna
samhället.

2.2 Organisatorisk fokusfråga 19/20-21/22 SFS enhetliga och
ändamålsenliga kommunikation
Fastställd av fullmäktige 2019.
SFS är en organisation som kommunicerar med många aktörer i samhället. En del
kommunikation är mer intern, till exempel informationsutbyte mellan medlemskårer och
förtroendevalda inom organisationen. Annan kommunikation har som syfte att vara en
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del av organisationens påverkansarbete och vara opinionsbildande. Det finns flera
utmaningar och möjligheter med SFS kommunikation.
Vilken typ av information som ska nå vilka aktörer, hur kommunikationen ska utformas
och när informationen ska gå ut är avvägningar som ofta måste göras från fall till fall.
Som en medlemsburen organisation är det även viktigt att tvåvägskommunikationen
med studentkårerna fungerar på bästa sätt. Verksamheten har alltid kommunicerat på
olika sätt och ständigt sker ett utvecklingsarbete för att på bästa sätt nå ut, och samla in
information. SFS behöver ta ett helhetsgrepp för att kommunikationen ska ske på ett
enhetligt sätt och att det ska finnas ett tydligt syfte och mål med all kommunikation.
SFS har under verksamhetsåret 2018/2019 påbörjat ett arbete med att uppdatera SFS
IT-miljö. Arbetet kommer fortsätta under verksamhetsåret 2019/2020 och är en viktig del
i arbetet med SFS kommunikation. Ambitionen är att bytet av IT-miljön ska ge
förutsättningar och skapa möjligheter för att göra SFS kommunikation mer
ändamålsenlig och effektiv. Efter implementeringen av själva IT-miljön finns det arbete
kvar med att fylla hemsida och intranät med relevant innehåll som ska vara
tillgänglighetsanpassat i så stor utsträckning som möjligt för målgruppen.
Det är inte bara hemsida och intranät som används i SFS kommunikation, som
framförallt rör den interna kommunikationen, utan även sociala medier används i stor
utsträckning av organisationen. Olika kanaler, framförallt Facebook, Instagram och
Twitter, används på olika sätt med olika syften. SFS behöver undersöka vilka kanaler
som används bäst i vilket syfte.
Innehåll till samtliga kommunikationsytor skapas på olika sätt och med olika syften. SFS
behöver ta fram material som kan återanvändas, så som informationssidor,
utbildningsmaterial och bilder. Annan kommunikation behöver vara situationsanpassad
men behöver då en bra grund att stå på, såsom mallar, grafiska profiler och den
planerade kommunikationsstrategin.
SFS verksamhet är bred och vänder sig till olika aktörer och personer. SFS olika
kommittér har olika syften och därför kommer målen med kommunikationen och det
material som tas fram behöva anpassas utifrån respektive kommitté. I utvecklingen av
SFS kommunikation kommer även arbetet med studentrepresentanter behöva tas i
beaktning.
En del i arbetet med SFS kommunikation är att öka kunskapen om organisationen bland
medlemskårerna. I dagsläget saknas ett bra introduktionsmaterial om SFS som
organisation och det nationella arbetet med student- och utbildningsfrågor. Då olika
studentkårerna i Sverige har olika förutsättningar att ta del av det nationella arbetet
finns det ett behov av en guide till SFS.
En del av SFS internkommunikation sker via digitala och fysiska möten. Arbetet med
SFS kommunikation kommer därmed även innebära utveckling av aktiviteter som
medlemsmöten och hur tvåvägskommunikationen mellan studentkårerna och SFS
fungerar.
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Arbetet med att ta fram en mer ändamålsmässig kommunikation kommer kräva ett nära
samarbete med medlemskårerna för att resultatet ska vara så bra som möjligt. En stor
del av kommunikationen sker till och tillsammans med medlemskårerna, då de är
närmast studenterna och vet vad de efterfrågar. God förankring är tidskrävande för båda
parter och det är därför viktigt att vi ger hela organisationen tid att arbeta med frågorna.
På grund av detta är de organisatoriska ambitionerna fastslagna av fullmäktige 2019:
SFS kommunikationsstrategi
SFS ska ha en strategi för hur SFS kommunicerar i olika frågor. Den ska innehålla vad
det är som ska kommuniceras, vilka kanaler som används och vilka som är målgrupp i
respektive fråga. SFS ska utifrån behov och strategin ta fram material som kan användas
långsiktigt i kommunikationen.
Mötesplatser inom SFS
SFS ska utifrån den kommunikationsstrategi som tas fram och de behov som finns i
verksamheten ta fram lösningsförslag för inkludering av bland annat internationella
studenter samt studenter med funktionsvariation vid medlemsaktiviteter och möten.
Detta som en del i arbetet att säkerställa att SFS har så bra förutsättningar som möjligt
att arbeta och stärka studentrörelsen på ett representativt och inkluderande sätt.
En guide till SFS
För att stärka det nationella och lokala studentinflytandet ska SFS ta fram en guide som
har syftet att beskriva SFS som organisation och de frågor som SFS arbetar med. Guiden
ska också innehålla information som kan hjälpa medlemskårerna i deras arbete med
utbildningsfrågor, det nationella arbetet och arbetet tillsammans med SFS. Guiden ska
utvecklas så att den är tillgänglighetsanpassad i så stor utsträckning som möjligt för
målgruppen.

3. Ettårig verksamhet
Den ettåriga verksamheten är strukturerad under tre områden: förutsättningar för
akademin, förutsättningar för studier och förutsättningar för SFS. Respektive del har en
bakgrundstext och därefter anges i ambitionen vad SFS ska verka för.

3.1 Förutsättningar för akademin
3.1.1 Dimensionering av utbildning på grund- och avancerad nivå
Dimensionering handlar om planering av utbildningsutbudets storlek och inriktning.
Lärosätena har stor frihet att själva besluta om dimensioneringen av sitt
utbildningsutbud och utbildningarnas innehåll. Enligt deras regleringsbrev ska dock
utbildningsutbudet vid universitet och högskolor på grund- och avancerad nivå svara
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mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Balansen mellan dessa två
aspekter är inte alltid jämn och det finns flera exempel där regeringen tilldelat fler
utbildningsplatser enbart med hänsyn till arbetsmarknadens behov. SFS anser att
sådana åtgärder inte har någon poäng om det inte är av intresse för presumtiva
studenter och kan rentav vara skadliga för kvaliteten. SFS behöver motverka denna
oroväckande utveckling.
Ambitioner
SFS ska verka för att det ska vara studenternas efterfrågan och förutsättningar för hög
kvalitet i utbildningen som styr frågan om dimensionering av utbildning på grund- och
avancerad nivå.

3.1.2 Examensordningens utformning
En examensordning bestämmer vad som utgör en högskoleexamen, exempelvis utifrån
studieämnen och poäng. I examensordningen, som är bilaga 2 till högskoleförordningen,
finns bestämmelser om vilka examina som får avläggas på grund- och avancerad nivå
samt forskarnivå, och vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen, så kallad
examensbeskrivning. Det är regeringen som beslutar om denna. Vidare har varje
lärosäte rådighet över den lokala examensordningen och beslutar om lokala regler. En
examen får bara utfärdas om utbildningen uppfyller de krav som ställs i högskolelag och
högskoleförordning samt i högskolan eller universitetets egna styrdokument för examen.
Det medför att examensmål kan variera mellan lärosäten även om utbildningen sägs
vara densamma.
Att examensmålen beslutas på nationell nivå av regeringen är problematiskt,
examensordningen blir ett sätt att genomföra politiska åtgärder som riskerar att
underminera utbildningskvaliteten. När antalet examensmål utökas utan att lärosätena
ges ett ordentligt stöd får lärosätena i praktiken ett omöjligt uppdrag. SFS anser därför
att ansvaret för att besluta om examensordningen bör ligga på en myndighet som kan
förankra dem med både sektor och intressenter på ett bra sätt.
Ambitioner
SFS ska verka för att en nationell myndighet får ägandeskap av examensmålen och ges
i uppdrag att förankra och kontinuerligt revidera desamma.

3.2 Förutsättningar för studier
3.2.1 Psykisk hälsa
SFS avslutar fokusfrågan “Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö”
verksamhetsåret 20/21. Frågan om studenters psykiska hälsa är dock långt ifrån
avslutad, och regeringen meddelade i juli 2020 att ett antal myndigheter ska inkomma
med underlag inför en kommande nationell strategi gällande psykisk hälsa och
suicidprevention. Myndigheternas individuella analyser ska redovisas senast hösten
2021 och uppdraget ska slutredovisas efterföljande år. Uppdraget utgör en god möjlighet
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för SFS att fortsätta arbeta med studenternas psykiska hälsa och verka för att denna
förbättras.
Våren 2020 presenterade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, regeringsuppdraget
“Studenthälsovården vid Sveriges universitet och högskolor” som avsåg att kartlägga
studenthälsovården. SFS anser att samarbetet inom studenthälsovården ytterligare
behöver stärkas och har med anledning av kartläggningen grogrund för att arbeta
vidare med frågan. SFS delar UKÄ:s bedömning och förslag.
SFS har tillsammans med Fackförbundet ST tagit fram undersökningen “Hur mår
doktoranden” gällande doktoranders psykiska hälsa. Undersökningen visar att
doktorander i oroväckande utsträckning lider av sömnsvårigheter och på grund av
överbelastning inte kan ta ut den semester de är berättigade till. Undersökningen
påvisar även att väldigt många doktorander blir utsatta för trakasserier. Det råder en
utbredd förvirring kring vem doktoranden ska vända sig för stöd i dessa frågor samt
vilka rättigheter och vilka regler som finns angående deras utbildning. Med stöd av
undersökningen måste SFS fortsätta arbetet och driva på förändringar.
Ambitioner
SFS ska verka för att regeringen i sitt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention
inkluderar studenterna på ett tydligt och framträdande vis.
SFS ska verka för att rekommendationer från undersökningar om psykisk hälsa och
arbetsmiljö för studenter och doktorander genomförs och implementeras.

3.2.2 Disciplinärenden
Antalet disciplinärenden har drastiskt ökat, anledningen till detta är oklar. För
närvarande råder stora skillnader mellan lärosätenas hantering av ärendena, inte minst
vad utfallet blir för olika typfall. Handläggningen på lärosätena kan skilja sig men
bedömningen och påföljden bör i så stor utsträckning som möjligt vara likvärdig oavsett
vid vilket lärosäte studenten verkar. Bland annat är det av stor vikt att ärenden om
sexuella trakasserier hanteras skyndsamt. Bestämmelser om disciplinära åtgärder mot
studenter som till exempel fuskar på tentamen, bryter mot ordningsregler eller
trakasserar andra anges i högskoleförordningens tionde kapitel. Därefter har lärosätena
lokala rutiner.
Ambitioner
SFS ska verka för att disciplinärenden hanteras och bedöms på ett likvärdigt och
rättssäkert sätt.

3.2.3 Flexiblare studiemedel
Studenternas ekonomi är en återkommande fråga. Att vara student på grund- eller
avancerad nivå innebär för majoriteten en försörjning med studiemedel. Detta
studiemedel ska täcka samtliga levnadskostnader och vara anpassat till olika individer
som av olika anledningar söker sig till högre utbildning. Det studiemedelssystem som
finns idag är bra på så vis att försörjning kan säkras under studietiden och
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studiemedelssystemet blir en grundförutsättning för en öppen och jämlik högskola.
Däremot finns det delar som behöver utvecklas som primärt rör det livslånga lärandet.
Bolognaprocessen gjorde att utbildningarna på avancerad nivå blev ett år längre i och
med övergången från magister till masterexamen. Det har bidragit till minskade
möjligheter att påbörja fler utbildningar och kurser än en kandidat- och en
masterexamen. Möjligheterna att läsa sommarkurser med studiemedel finns men
minskar valbarheten att påbörja en annan utbildning eller kurs under eller efter
avslutad examen. Eftersom studiemedelssystemet inte följt högskolans utveckling med
längre och fler program samt inte är anpassats efter ett livslångt lärande och
betoningen av högskolans bildningsuppdrag behövs det en generell utökning av antalet
sökbara studiemedelsveckor.
Ambitioner
SFS ska verka för ett flexiblare studiemedel.

3.3 Förutsättningar för SFS
3.3.1 Mångfald och hållbart engagemang inom studentrörelsen
För att SFS ska kunna representera Sveriges alla studenter bör även SFS spegla
studentpopulationen. Studentpopulationen är en heterogen grupp medan vi kan se att
SFS ur flera aspekter är en ganska homogen organisation. Eftersom SFS är en spegling
av sina medlemskårer kommer arbetet utföras genom samråd med, men även genom
stöd till, medlemskårerna.
En särskild utmaning för SFS är att engagera doktorander. Ofta har doktorander
otillräcklig kunskap om vilka rättigheter de har och att de överhuvudtaget är
representerade av sin studentkår och i längden SFS. För att doktorander ska ha en reell
möjlighet att engagera sig behöver SFS stärka förutsättningarna för doktorander att ha
tillgång till information om både sina rättigheter och hur de representeras.
För att sänka trösklarna och underlätta arbetet med rekrytering till SFS måste en även
se till att organisationen är lätt att förstå. Detta arbete har kommit långt genom “Guide
till SFS” och det fortsatta arbetet bör fokusera på alla förtroendeposter inom SFS för att
skapa bättre förståelse för vad dessa roller innebär och vad deras uppdrag går ut på.
Engagemanget inom SFS ska även ligga på en rimlig och hållbar nivå för alla inom SFS.
Därför bör SFS arbeta för att balansera arbetsbördan inom organisationen för att alla
som engagerar sig ska kunna finna glädje, växa som person och ha ork inom sitt
engagemang.
Ambitioner
SFS ska verka för att SFS ska vara en mer representativ organisation av
studentpopulationen i stort.
SFS ska verka för att doktorander får tillgång till den information de behöver för att
kunna engagera sig i SFS verksamhet.
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SFS ska sträva efter att uppnå en balanserad och proportionerlig arbetsbörda för alla
poster inom SFS.

3.3.2 SFS Åsiktsstruktur
Under verksamhetsåren 19/20 och 20/21 har SFS styrelse arbetat med att utveckla SFS
åsikter samt att se över de befintliga ställningstagandena för att bland annat uppnå en
ökad enhetlighet. Ett problem är att många som kommer in som nya i SFS och även
personer som varit engagerade lång tid inom SFS tycker att det är svårt att förstå SFS
åsikter. Varför har vi ställningstagande om vi redan har ett principprogram med våra
åsikter? Ska vi vara just principiella och inte ha med konkreta förslag på
reformer/förändringar? Varför har vi just ställningstagande om vissa områden men inte
andra? Vad väger tyngst? Var avgränsar vi oss som organisation, ska vi ha åsikter om
annat som inte nödvändigtvis rör studenter direkt? Detta är några av frågorna och
utmaningarna som har kommit upp under styrelsen 20/21 arbete med åsiktsstrukturen.
Därför kommer ett grundligt arbete behöva utföras för att förenkla SFS åsikter, både för
de som både vill påverka i sakfrågan och de som arbetar med dem på daglig basis. Detta
för att det år efter år alltid ska vara tydligt vilka åsikter SFS står för samt för att
undvika diskussioner om åsikternas spetsighet.
Ambitioner
SFS ska färdigställa ett förslag till en ny åsiktsstruktur och presentera det vid SFSFUM
2022.

3.3.3 Stödja högskolesektorns långsiktiga utveckling
SFS verksamhet kan ses som en resurs för högskolesektorn och andra i Sverige då
organisationen har kunskap och kompetens inom de aktuella frågorna. Tyvärr saknar
flera aktörer inom och utanför sektorn tillräcklig sådan. Det finns även organisationer
som inte är självklara aktörer inom högskolesektorn men som på kort eller lång sikt
kommer att påverka högskolesektorn och SFS arbete. Exempel på aktuella aktörer är
politiska ungdomsförbund, fackförbund och näringsliv. SFS skulle kunna stärka
samtalet om högskolepolitik med dessa om de var bättre insatta. Utbildningstillfällen
skulle kunna skapa såväl engagemang som större kompetens inom högskolepolitik. I
arbetet med detta kommer SFS behöva skapa en organisation och strukturer för att
arbetet ska implementeras i organisationens återkommande verksamhet.
Ambitioner
SFS ska anordna utbildningstillfällen om SFS och högskolepolitik för relevanta aktörer
som på kort eller lång sikt påverkar SFS.

4. Återkommande verksamhet
En stor och viktig del av den återkommande verksamheten är kommunikationen av SFS
ställning i politiska frågor och resultaten som den löpande verksamheten ger upphov till,
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både internt och externt. SFS verksamhet kan delas in i två processer: demokratiska
processer och påverkansprocesser. Till dessa kommer även stödprocesser som ska
möjliggöra arbetet i huvudprocesserna. Många av dessa är återkommande och löpande
verksamhet som kontinuerligt utvärderas och utvecklas inom kansli och styrelse.

4.1 Demokratiska processer
För att säkerställa att SFS påverkansarbete är förankrat i organisationen ska SFS
arrangera medlemsaktiviteter med fokus på aktuella frågor och som möjliggör för
diskussioner mellan medlemskårer. Utöver detta arrangeras ett introduktionstillfälle i
början av verksamhetsåret med syftet att introducera medlemmarna till SFS. De
demokratiska processerna syftar även till att göra studenter och doktoranders röster
hörda i de sammanhang där högre utbildning behandlas eller beslutas om. Genom
tillsättning av studentrepresentanter i nationella organ säkerställs detta.

4.2 Påverkansprocesser
Det är av stor vikt att påverkansarbetet präglas av stabilitet, vilket kan ske genom
återkommande aktiviteter. Relationer och igenkänning behöver underhållas och stärkas
med relevanta aktörer. Det löpande politiska påverkansarbetet ska bland annat uppfyllas
genom deltaganden och debatter i aktuella ämnen. SFS ska besvara remisser och
publicera rapporter när det är aktuellt som del i påverkansarbetet. SFS ska även hålla
sig uppdaterad om sin omvärld, nationellt som internationellt.

4.2.1 Årets studentstad
SFS ska årligen utse en stad som arbetar för att främja studenter och doktoranders
situation och leverne till “Årets studentstad”. SFS fullmäktige planeras för att
arrangeras i den vinnande staden efterföljande verksamhetsår.

4.2.2 SFS Kommittéer
SFS Doktorandkommitté, SFS Kvalitetskommitté och SFS Internationella kommitté ska
arbeta för frågor som ingår i deras respektive verksamhetsområden.

4.3 Stödprocesser
Den stadgade verksamheten kräver ett gediget arbete i förberedelser, genomförande och
efterarbete. En god struktur och ordentligt arbete runt den stadgade verksamheten är av
särskild vikt eftersom den är grundläggande för organisationens demokrati. SFS
stadgade organ och funktioner ska därför erhålla verksamhetsmässigt stöd och struktur
för att bedriva sin verksamhet.
Utöver det arbete som utförs av organ som föreskrivs i stadgan ska SFS administrativa
arbete utföras av en personalstyrka. Kansliet ska bland annat arbeta löpande med
ekonomi, ärendehantering och omvärldsbevakning. SFS ska arbeta för en god arbetsmiljö
för både personal och organisationens förtroendevalda.
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