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#P1-2
Bakgrund

Saknas.

Förslag

Föreslår att lägga till följande som en prioriterad fråga:

Kostnadsfri verksamhetsförlagd utbildning

I SFS verksamhetsplan 19/20 lyftes en prioriterad fråga om förutsättningar för

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU utgör för många utbildningsprogram en stor

del av studietiden och är grundläggande för flera professionsutbildningars möjlighet till

legitimation. Verksamheterna där studenter gör sin VFU kan dock inte alltid ta emot

den volym studenter som programmen efterfrågar på respektive studieort. Detta leder

till att studenter kan behöva dags- eller veckopendla till sin VFU-plats vilket ger både

extra resekostnader samt ibland boendekostnader för studenten. Under denna

prioriterade fråga 19/20 släppte SFS en undersökning om kostnader för VFU och kom

fram till ett antal rekommendationer. Rekommendationerna behandlar bland annat att

en statlig utredning ska tillsättas och införandet av ett CSN-administrerat VFU-bidrag.

Under samma verksamhetsår kom dock Covid19-pandemin vilket markant har påverkat

förutsättningarna för VFU, speciellt inom många vårdutbildningar. Pandemin

påverkade också SFS organisation och dess nödvändiga prioriteringar vilket har gjort att

VFU-frågan inte har kunnat drivas ordentligt. Dessa aspekter gör att frågan återigen

har blivit högst aktuell för SFS att verka för även under verksamhetsåret 22/23. Detta

för att ingen student ska behöva betala för sin examen.

Ambitioner:

- SFS ska verka för att studenter ska ersättas för kostnader relaterade till

verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Motionär

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår

Styrelsens motionssvar

Styrelsen håller med om att verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en avgörande

variabel i flera utbildningar. Pandemin har även försämrat förutsättningarna för VFU

och lärosätenas planering med andra huvudmän har varit utmanande. Däremot gör

styrelsen bedömningen att frågan om ersättning för kostnader relaterade till VFU bäst

hanteras på lokal nivå vid varje lärosäte. Utbildningarnas förutsättningar och utbud

skiljer sig kraftigt mellan de olika lärosätena. Dessutom är den lokala regionen och/eller
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kommunen relevant i frågan vilket även styrker att frågan bör behandlas lokalt.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen.

#P1-3
Bakgrund

Vi tycker att ambitionen att verka för en nationell process för kårstatus är god i grunden

då det är fördelaktigt att studentkårer inte står i beroendeställning gentemot sitt

lärosäte. Dock är studentkårernas verksamhet fortsatt statligt underfinansierad, vilket

leder till att många är beroende av de extra uppdrag och tillhörande finansiering som

lärosäten tillskjuter. Den statliga finansieringen av studentkårer bör därför först öka så

att den ekonomiska beroendeställning från lärosätet således minskar. Frågan var inte

heller uppe ordentligt för diskussion på varken medlemsmötet i Trollhättan eller

Uppsala, vilket leder till en osäkerhet kring behovet, utförandet och eventuella

konsekvenser. Vi tror att detta kan ha stor påverkan på studentkårers organisatoriska

upplägg samt processer och vill därför ha ett grundligt bakgrundsarbete och en tydlig

förankringsprocess innan SFS verkar för denna förändring. Återigen vill vi dock

förmedla att vi står bakom visionen och syftet men att det inte känns tillräckligt

förankrat och genomarbetat för att ha som en ettårig ambition för nästa verksamhetsår.

Förslag

Föreslår ändring i #stycke-43:

Studentkårens status och finansiering

Motionär

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår

Styrelsens motionssvar

Styrelsen hänvisar till svar som angivits i #P1-25. Styrelsen rekommenderar därför

fullmäktige att avslå motionen till förmån för styrelsens jämkningsyrkande   #P1-26.
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#P1-4
Bakgrund

Vi tycker att ambitionen att verka för en nationell process för kårstatus är god i grunden

då det är fördelaktigt att studentkårer inte står i beroendeställning gentemot sitt

lärosäte. Dock är studentkårernas verksamhet fortsatt statligt underfinansierad, vilket

leder till att många är beroende av de extra uppdrag och tillhörande finansiering som

lärosäten tillskjuter. Den statliga finansieringen av studentkårer bör därför först öka så

att den ekonomiska beroendeställning från lärosätet således minskar. Frågan var inte

heller uppe ordentligt för diskussion på varken medlemsmötet i Trollhättan eller

Uppsala, vilket leder till en osäkerhet kring behovet, utförandet och eventuella

konsekvenser. Vi tror att detta kan ha stor påverkan på studentkårers organisatoriska

upplägg samt processer och vill därför ha ett grundligt bakgrundsarbete och en tydlig

förankringsprocess innan SFS verkar för denna förändring. Återigen vill vi dock

förmedla att vi står bakom visionen och syftet men att det inte känns tillräckligt

förankrat och genomarbetat för att ha som en ettårig ambition för nästa verksamhetsår.

Förslag

Föreslår ändring i #stycke-45:

Kraven för organisationer som önskar att ha status som studentkår regleras i

lag. Det finns därtill frihet för lärosätet att utforma egna riktlinjer och

tillvägagångssätt för kårstatusprocessen. Det skapar en osäkerhet när

tillämpningen av lagen kan variera mellan lärosäten. En nationell funktion

skulle potentiellt kunna bidra till en mer jämlik tillämpning samt skapa större

självständighet för studentkåren gentemot sitt lärosäte.

Motionär

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår

Styrelsens motionssvar

Styrelsen hänvisar till svar som angivits i #P1-25. Styrelsen rekommenderar därför

fullmäktige att avslå motionen till förmån för styrelsens jämkningsyrkande #P1-26.
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#P1-5
Bakgrund

Vi tycker att ambitionen att verka för en nationell process för kårstatus är god i grunden

då det är fördelaktigt att studentkårer inte står i beroendeställning gentemot sitt

lärosäte. Dock är studentkårernas verksamhet fortsatt statligt underfinansierad, vilket

leder till att många är beroende av de extra uppdrag och tillhörande finansiering som

lärosäten tillskjuter. Den statliga finansieringen av studentkårer bör därför först öka så

att den ekonomiska beroendeställning från lärosätet således minskar. Frågan var inte

heller uppe ordentligt för diskussion på varken medlemsmötet i Trollhättan eller

Uppsala, vilket leder till en osäkerhet kring behovet, utförandet och eventuella

konsekvenser. Vi tror att detta kan ha stor påverkan på studentkårers organisatoriska

upplägg samt processer och vill därför ha ett grundligt bakgrundsarbete och en tydlig

förankringsprocess innan SFS verkar för denna förändring. Återigen vill vi dock

förmedla att vi står bakom visionen och syftet men att det inte känns tillräckligt

förankrat och genomarbetat för att ha som en ettårig ambition för nästa verksamhetsår.

Förslag

Föreslår ändring i #stycke-48:

SFS ska verka för en nationell process för ansökan om status som studentkår.

Motionär

Consensus - Medicinska fakultetens studentkår

Styrelsens motionssvar

Styrelsen hänvisar till svar som angivits i #P1-25. Styrelsen rekommenderar därför

fullmäktige att avslå motionen till förmån för styrelsens jämkningsyrkande #P1-25.
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#P1-6
Bakgrund

SFS verkade under verksamhetsåret 2019/2020 för en tredubbling av statsbidraget för

att på så sätt minska studentkårernas beroende av intäkter från lärosätena. De senaste

åren har statsbidraget ökat något med anledning av pandemin men denna ökning har

varit tillfällig och är nu på väg att försvinna. Det främsta sättet att säkra en långsiktigt

hållbar finansiering av studentkårernas verksamhet är att få till en varaktig ökning av

statsbidraget. Vi föreslår därför en konkretisering av ambitionen som tydliggör vilken

typ av finansiering som avses.

Förslag

Föreslår ändring i #P1-47:

[...] för att öka studentkårernas finansiering. statsbidraget till studentkårerna.

Motionär

Stockholms universitets studentkår

Styrelsens motionssvar

Styrelsen avser fortsatt arbeta med frågan rörande ett högre statsbidrag till

studentkårerna för att vidare garantera studentkårens oberoende från det egna

lärosätet. I brödtexten till propositionen lyfter styrelsen fram statsbidraget som en

särskilt viktig pusselbit för studentkårernas finansiering men lyfter även önskan kring

att inte låsa finansieringen till en källa. Styrelsen anser även att problembilden i

ambitionen blir tydligare med den nuvarande formuleringen. Styrelsen rekommenderar

därför fullmäktige att avslå motionen.
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#P1-8
Bakgrund

Förslaget till verksamhetsplan innehåller åtaganden om SFS ekonomi och

studentkårernas finansiering. Det är viktiga områden att belysa. Vi anser att

verksamhetsplanen därutöver behöver kompletteras med ambitioner som fokuserar på

att ytterligare förbättra den ekonomiska situationen för studenter. Ekonomiska

förutsättningar är grundläggande för att alla ska kunna studera i Sverige. Några

områden som särskilt bör stå i fokus under nästa verksamhetsår är frågor om ett höjt

studiebidrag och minskade kostnader för kurslitteratur.

Förslag

Föreslår att lägga till följande text i verksamhetsplanen före #P1-43:

Studenters ekonomiska situation

SFS har det senaste året drivit frågan om ett flexiblare studiemedel. Det är ett stort

problem att studiemedlet inte täcker alla nödvändiga kostnader för studenter i stora

delar av landet. Ett fungerande studiemedel är en förutsättning för att studenter ska ha

möjlighet att tillgängliggöra sig utbildning. SFS anser att en höjning av studiemedlets

bidragsdel därför skulle underlätta vardagen för landets studenter.

Kurslitteratur och övrigt kursmaterial utgör en betydande utgift för många studenter.

Universitets- och högskolebibliotek borde kunna tillgängliggöra kurslitteratur för fler

studenter genom exempelvis fler digitala licenser. Emellertid saknar biblioteken

tillräckliga resurser för detta. För detta krävs en dialog med såväl staten som de förlag

som ger ut kurslitteratur.

Ambitioner

• SFS ska verka för en höjning av studiemedlets bidragsdel

• SFS ska verka för att universitets- och högskolebiblioteken kan tillgängliggöra mer

kurslitteratur genom digitalisering

Motionär

Stockholms universitets studentkår

Styrelsens motionssvar

Styrelsen instämmer med motionären. Studenters ekonomiska förutsättningar är en

fråga som känns större och större för varje år och som legat till grund för vårt arbete

med studiemedlet och bostadsbidraget under verksamhetsåret där vi bland annat verkat

för bättre möjlighet till sjukskrivning för studenter, ett utökat antal veckor med

studiemedel och ett mer tillgängligt och träffsäkert bostadsbidrag. Sistnämnda föreslår
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styrelsen fortsatt ska prägla SFS verksamhet det kommande året. För att på riktigt

kunna prioritera verksamhetsplanens ambitioner ser vi däremot att det med detta

tillägg blir en för tung verksamhet för att kunna ge studiemedlet och digitaliserad

kurslitteratur önskat fokus utan att gör avkall på andra ambitioner. Om en ska läggas

till föreslår styrelsen helt enkelt att en annan tas bort. Styrelsen rekommenderar därför

fullmäktige att avslå motionen.
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P1-9
Bakgrund

Vid ett större arbete kring återhämtning för studenter är det viktigt för alla att

representeras. Behovet av återhämtning finns bland såväl studenter som

forskarstudenter. Vi ser det prioriterade området som ett steg framåt, men hade velat

utveckla den för att täcka alla.

Förslag

Föreslår ändring i #P1-36:

[...] möjliggör återhämtning för studenter och forskarstuderande.

Motionär

Lunds naturvetarkår, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Samhällsvetarkåren

vid Lunds universitet, Humanistiska och Teologiska Studentkåren vid Lunds

universitet.

Styrelsens motionssvar

Styrelsen är helt enstämmiga med motionärerna om att behov av återhämtning inte

exklusivt gäller för forskarstuderande. För studenter på grundnivå och avancerad nivå

föreslår vi därför tre ambitioner om studenternas studiemiljö, lärosätenas

arbetsmiljöarbete och möjlighet till sjukskrivning från studier. I vårt förslag önskar vi

däremot under 2022/23 särskilt prioritera den problematik som återges i det tredje

stycket och som styrelsen anser får alldeles för lite utrymme i debatten. Styrelsen

rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen.
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#P1-10
Bakgrund

Vid enskilda utbildningsanordnare finns det idag inte en process för att ansöka om

status som studentkår. Vid de flesta finns det också bara en studentkår som

representerar alla studenter vid lärosätet. För de studentkårerna är det idag istället en

styrka att den kan planera för långa tidsperioder och inte behöva riskera att förlora sin

status som studentkår var tredje år. Därför bör det säkerställas att en eventuell

nationell process inte påverkar studentkårer som idag inte behöver genomgå en process

vid sitt lärosäte.

Förslag

Föreslår ändring i #P1-45:

[...] gentemot sitt lärosäte. Denna nationella process ska inte påverka de enskilda

utbildningsanordnare som inte har processer för att ansöka om status som

studentkår.

Motionär

Chalmers Studentkår

Styrelsens motionssvar

Med anledning av att enskilda utbildningsanordnare inte genomgår kårstatusansökan

vill styrelsen belysa att SFS arbete med frågan inte heller kommer att påverka dessa.

Därför anser vi att det inte behöver förtydligas i texten. Styrelsen rekommenderar därför

fullmäktige att avslå motionen.
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#P1-11
Bakgrund

Internationella studenter från länder utanför EU, EES och Schweiz är i många fall

skyldiga att betala studieavgifter. Dessa studieavgifter utgör en stor kostnad för många

studenter. Under pandemin har det blivit tydligt att många upplever att de inte fått den

utbildning de har betalat för. I synnerhet gäller detta läsåret 2020/2021. Med anledning

av detta föreslår vi ytterligare en ambition under rubriken ”Studenters ekonomiska

situation” (se motion #P1-8) om att SFS ska verka för att studieavgiftsskyldiga studenter

får 25 % av sina studieavgifter under denna period återbetalade. Detta är i linje med

SFS principprogram som tydliggör att utbildning ska vara avgiftsfri för alla.

Förslag

Föreslår att lägga till följande ambition i slutet av stycket ”Studenters ekonomiska

situation” (se motion #P1-8):

• SFS ska verka för att studieavgiftsskyldiga studenter får 25 % av sina studieavgifter

under läsåret 2020/2021 återbetalade då de på grund av Coronapandemin i många fall

inte kunnat genomföra sin utbildning i den form de avsåg när de sökte sig till Sverige

Motionär

Stockholms universitets studentkår

Styrelsens motionssvar

De avgiftsbelagda studerande som upplever att lärosätet inte nått upp till den

utbildning och utbildningskvalitet som utlovats ska påkalla detta. Styrelsen anser att

detta är en fråga mellan studenten och det enskilda lärosätet. På sikt ser styrelsen

självfallet, som motionären påpekar ligger i linje med principprogrammet, att all

utbildning ska vara avgiftsfri. Avdrag på studieavgiften är en kvalitetsfråga och

avgiftsfri utbildning en rekryterings- och tillgänglighetsfråga. Styrelsen rekommenderar

därför fullmäktige att avslå motionen.
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#P1-13
Bakgrund

Motionärerna håller med om att det är viktigt att det också värnas om de som är

förtroendevalda i SFS. Motionärerna anser dock att när det gäller möjlighet till

uppföljning så är propositionen bristande, det saknas ett eller flera konkreta mål eller

uppgifter som kan följas upp på för att se till att propositionen faktiskt tillämpats, samt

om den har fungerat eller inte. Om detta inte finns menar motionärerna att FUM

riskerar att hamna i en position där man enbart kan ta presidiets ord angående hur det

faktiskt går med arbetet, något som inte är tillräckligt för den demokratiska process vi

arbetar för.

Förslag

Föreslår

att lägga till ett eller flera konkreta mål eller uppgifter som kan följas upp på i

Organisatorisk fokusfråga 22/23-24/25 Engagemangets Vikt och Värde

Motionär

Studentkåren för Utbildningsvetenskap och Filosofisk Fakultet vid Linköpings

Universitet (StuFF)

Styrelsens motionssvar

SFS fokusfrågor har ett särskilt system för målsättning och uppföljning än våra övriga

prioriterade frågor för verksamheten. Styrelserna som arbetat med den nuvarande

organisatoriska fokusfrågan har funnit att den har varit alldeles för snäv i sina

målsättningar vilket har gjort att de nästintill helt direkt har hamnat på kansliet för

direkt åtgärd och uppföljning och menar att detta är fel. Genom de stipulerade

ambitionerna tror styrelsen att vi enklare kan ge makt åt medlemskårer och styrelse att

forma dessa efter SFS behov. Genom detta kommer det också att vara lättare för

medlemskårer att följa fokusfrågeprocessen. Kortfattat: När fullmäktige har fastställt

verksamhetsplanens ambitioner omvandlar styrelsen dessa till med konkreta målbilder.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen.
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#P1-14
Bakgrund

I brödtexten till det prioriterade området ‘’hälsa’’ lyfts det att många studenter lider av

psykisk ohälsa. Där framför SFS styrelse bra ambitioner som kan verka förebyggande

mot just psykisk ohälsa. Vi anser dock att denna fråga behöver tacklas på flera sätt och

en stor del av det förebyggande arbetet faller på studenthälsovården.

I UKÄs kartläggning gällande studenthälsovården vid Sveriges lärosäten lyfts några

problemområden. Ett exempel är att studenthälsovårdens ansvar i förhållande till övrig

offentlig vård är oklar eller icke-fungerande och denna oklarhet kan innebära att

studenter riskerar att inte få den vård de behöver. Ett annat exempel är hur man

definierar förebyggande och vad för typ av förebyggande vård som ska prioriteras samt

vad gränsen för tillräckliga resurser går. Vi anser att det är viktigt att alla studenter har

rätt till vård men även samma typ av vård och dessvärre är inte detta fallet i dagsläget.

Utbudet skiljer sig åt beroende på vilket lärosäte man studerar vid, vilken studieort man

befinner sig i och vården som erbjuds är inte alltid tillräckliga och väntetiden kan vid

vissa lärosäten vara långa.

UKÄ föreslår att studenthälsovården ska få en mer tydlig och resursstark samordning.

Denna samordning kan resultera till gemensamma lösningar och förhållningssätt, och vi

instämmer. Studenternas psykiska hälsa måste vara en prioritet och då måste

studenthälsan få ett tydligare uppdrag och mer resurser för att säkerställa att ingen

student utesluts från att få den vård de behöver.

Vi yrkar därför

att lägga till ambitionen “SFS ska verka för att studenthälsans finansiering ökas.”

att lägga till ambitionen “SFS ska verka för att studenthälsans uppdrag ska tydliggöras

på nationell nivå.”

Förslag

Föreslår tilläggsyrkande efter #P1-36

- SFS ska verka för att studenthälsans finansiering ökas.”

- SFS ska verka för att studenthälsans uppdrag ska tydliggöras på nationell nivå.”

Motionär

Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet, Humanistiska och teologiska studentkåren,

Lunds Naturvetarkår, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Stockholms

Universitets Studentkår
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Styrelsens motionssvar

SFS har drivit frågan om en ökad samordning mellan studenthälsomottagningarna samt

en ökad finansiering för dessa. Frågorna ligger nu på agendan och SFS följer den

eventuella omstruktureringen av mottagningarna. Detta gör vi främst genom Nätverket

för studenters arbetsmiljö där SFS ingår i både styr- och strategigruppen. Detta gör att

styrelsen anser att motionärernas förslag till viss del redan är besvarad och arbetas med

i den löpande verksamheten. Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå

motionen.
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#P1-15
Bakgrund

Utreda långsiktiga effekter på grund av bristande utbildningskvalitet under pandemin

En viktig del för att uppnå hög kvalitet på utbildningen är att oavsett hur utbildningen

ges skall den vara likvärdig. Eftersom vissa utbildningar helt eller delvis har givits på

distans under Covid-19-pandemin har detta inte kunnat säkras. Effekten av detta är

ännu inte klarlagd och vi vet därför inte i vilken utsträckning pandemin har resulterat i

en försämrad utbildningskvalitet för de studenter som drabbats. Vi vet inte heller hur

arbetsmarknaden kommer att värdera en pandemipåverkad utbildning i jämförelse med

en utbildning som helt och hållet skett på plats.

För att ta reda på hur studenter påverkats av pandemins effekter bör det tillsättas en

utredning som undersöker de långsiktiga konsekvenserna. Därutöver ska SFS verka för

att studenter på utbildningar som drabbats särskilt av Covid-19-pandemin ska få ta del

av kompensatoriska åtgärder som utredningen kommer fram till är rimliga i relation till

konsekvenserna.”

Förslag

Föreslår

att SFS i verksamhetsplan 2022/23, politiskt fokusfråga ‘Förutsättningar för hög

utbildningskvalitet’, lägger till ambitionen att tillsätta en utredning som undersöker

långsiktiga konsekvenser på grund av bristande utbildningskvalitet under pandemin,

Covid-19.

att SFS antar förslaget på ett nytt stycke med rubrik och brödtext i verksamhetsplan

2022/23, politisk fokusfråga ‘Förutsättningar för hög utbildningskvalitet’.

Motionär

Umeå studentkår

Styrelsens motionssvar

Styrelsen anser inte att fullmäktige bör göra förändringar i den gällande och av

fullmäktige redan beslutade fokusfrågan. Fokusfrågan om hög utbildningskvalitet är

snart inne i sitt andra år och en långsiktig planering av såväl verksamheten och

ekonomin är igång. Med detta sagt vill styrelsen även lyfta att vi genom framför allt

presidiet och doktorandkommittén ständigt bevakar frågan om pandemins påverkan på

utbildningen. Detta görs främst genom Universitetskanslersämbetets granskningar på

temat och att vi i allt från högskolepedagogiska till lokalmässiga forum är med och

diskuterar lärdomar och utvecklingsområden för högskolan. Styrelsen rekommenderar

därför fullmäktige att avslå motionen.
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#P1-17
Bakgrund

Sverige har en bred variation av olika lärosäten och därför också en stor variation av

studentkårer. Det blir därmed svårt att hitta en process för kårstatusansökan som

passar alla kårer och alla lärosäten. Att skapa en nationell process riskerar att riva upp

väletablerade strukturer och minska stödet studentkårer kan få i processen, samt

minska deras insyn i den.

Förslag

Föreslår ändring i #P1-43:

Studentkårens status och finansiering

Motionär

Teknologkåren vid LTH

Styrelsens motionssvar

Styrelsen hänvisar till svar som angivits i #P1-25. Styrelsen rekommenderar därför

fullmäktige att avslå motionen till förmån för styrelsens jämkningsyrkande #P1-26.
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#P1-18
Bakgrund

Sverige har en bred variation av olika lärosäten och därför också en stor variation av

studentkårer. Det blir därmed svårt att hitta en process för kårstatusansökan som

passar alla kårer och alla lärosäten. Att skapa en nationell process riskerar att riva upp

väletablerade strukturer och minska stödet studentkårer kan få i processen, samt

minska deras insyn i den.

Förslag

Föreslår ändring i #P1-45:

Kraven för organisationer som önskar att ha status som studentkår regleras i

lag. Det finns därtill frihet för lärosätet att utforma egna riktlinjer och

tillvägagångssätt för kårstatusprocessen. Det skapar en osäkerhet när

tillämpningen av lagen kan variera mellan lärosäten. En nationell funktion

skulle potentiellt kunna bidra till en mer jämlik tillämpning samt skapa större

självständighet för studentkåren gentemot sitt lärosäte.

Motionär

Teknologkåren vid LTH

Styrelsens motionssvar

Styrelsen hänvisar till svar som angivits i #P1-25. Styrelsen rekommenderar därför

fullmäktige att avslå motionen till förmån för styrelsens jämkningsyrkande #P1-26.
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#P1-20
Bakgrund

En grundpelare i att skapa hållbara organisationer och därigenom hållbart engagemang

är att det finns god kommunikation och transparens inom den. Både inom de centrala

organ som finns och detta för att minska risken för missförstånd och öka känslan av

delaktighet i organisationen vilket sedan kan leda till intresse av engagemang. Därför

ser vi gärna ett tillägg i stycke 19 och stycke 21 kring det.

Förslag

Föreslår ändring i #P1-19:

[...] vad gäller kunskapsutjämning, god kommunikation, utveckling och förståelse [...]

Motionär

Chalmers Studentkår och Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola.

Styrelsens motionssvar

Styrelsen anser att detta är ett bra tillägg och rekommenderar därför fullmäktige att

bifalla motionen.
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#P1-21
Bakgrund

En grundpelare i att skapa hållbara organisationer och därigenom hållbart engagemang

är att det finns god kommunikation och transparens inom den. Både inom de centrala

organ som finns och Detta för att minska risken för missförstånd och öka känslan av

delaktighet i organisationen vilket sedan kan leda till intresse av engagemang. Därför

ser vi gärna ett tillägg i stycke 19 och stycke 21 kring det.

Förslag

Föreslår ändring i #P1-21:

[...] med kontinuitet och rekrytering. rekrytering som förmedlas via god

kommunikation. Rekrytering av förtroendevalda [...]

Motionär

Chalmers Studentkår och Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola.

Styrelsens motionssvar

En välfungerande kommunikation ser styrelsen är en viktig framgångsfaktor för lyckade

rekryteringar till våra förtroendeuppdrag. Andra viktiga faktorer ser styrelsen är

exempelvis ett starkt värdegrunds- och arbetsmiljöarbete. Med motionärernas

föreslagna lydelse ser vi att vissa delar kan komma att prioriteras bort och att vi går

ifrån det holistiska perspektivet. Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå

motionen.
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#P1-26, styrelsens
jämkningsyrkande
Bakgrund

Styrelsen tackar medlemskårerna för inkomna motioner gällande kårstatusprocess och

har tagit till sig inkomna synpunkter genom att lämna förslag på ett jämkningsyrkande.

Styrelsen hoppas att detta förtydligar de ambitioner som avses för en kårstatusprocess

som är mer rättssäker och mindre lärosätesberoende. Med jämkningsyrkandet önskar

styrelsen förtydliga att det är riktlinjer för en tydligare nationell standard som avses.

Förslaget går i enlighet med medlemskårernas önskemål i motioner samt går också i

linje med SFS rapport om kårstatusprocessen från 2020. Förslaget ämnar också belysa

vikten och syftet med att nationalisera kårstatusansökan utifrån att minska

studentkårernas beroendeställning till lärosäte.

Förslag
SFS Styrelse (styrelsen) föreslår ändring i #P1-48:

SFS ska verka för en nationell process för nationella riktlinjer kring ansökan om

status [...]

Förslaget kommer från

Styrelsen
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#P1-24
Bakgrund

Bostadsfrågan är fortfarande väldigt viktig. Speciellt efter COVID är det lätt att tro att

bostadssituationen är under kontroll eftersom många studerade på distans. Nu är det

såväl befintliga som nyantagna studenter som flyttar till sin studieort för att studera,

vilket kommer leda till en större bostadsbrist. Det här har tidigare varit en treårig

fokusfråga, men genomförandet av fokusfrågan kunde inte utföras på grund av

pandemin. Detta innebär att förarbetet redan är gjort, vilket minskar belastningen för

styrelsen att fortsätta driva frågan som fokusfråga. Därför kan man argumentera att det

är en halv fokusfråga. En tillfredsställande tillgång till bostäder är något som bidrar till

ett bättre psykiskt välmående och möjliggör ett engagemang i kårlivet. Detta leder i sin

tur till ett ökat engagemang i studierna som i sig bidrar till ett bättre studieresultat.

Förslag

Föreslår att i verksamhetsplanen flytta rubriken “Bostäder” med tillhörande brödtext

från “Prioriterade frågor” till “Fokusfrågor” under en ny rubrik “Extra politisk

fokusfråga 22/23 - 24/25”.

Motionär

Blekinge Studentkår Dalarnas Studentkår Gotlands Studentkår Rindi Kristianstads

Studentkår Studentkåren i Halmstad Studentkåren i Skövde Studentkåren i Sundsvall

Studentkåren i Östersund och Studentkåren vid Högskolan Väst.

Styrelsens motionssvar

Styrelsen ställer sig tveksamma till “en halv politisk fokusfråga” och menar att vi med

den arbetskapacitet och det politiska nätverk vi har kommer att få som mest genomslag

för studentkårernas viljor genom ett tydligt fokus att under en treårsperiod prägla

organisationen. Styrelsen är däremot helt eniga med motionärerna med vikten av ett

långsiktigt bostadspolitiskt påverkansarbete och ställer oss mer än positiva till att

frågan kan ta plats som den nya fokusfrågan om två år. Styrelsen rekommenderar därför

fullmäktige att avslå motionen.
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#P1-25
Bakgrund

Vi anser att en nationell process för kårstatusansökan kommer leda till väldigt långa

hanteringstider. Dessutom riskerar det att lokala nyanser i hur olika lärosäten ser ut

försvinner, vilket riskerar att leda till en sämre process, snarare än att den förbättras.

Eftersom storleken på studentkårer i Sverige varierar stort så har alla olika

förutsättningar, och att alla då ska genomgå samma process kommer skapa ojämlikhet,

vilket mest troligt skulle påverka de mindre kårerna negativt. Vi ser därför hellre att

man inför en nationell riktlinje för kårstatusansökan som alla måste följa, men att

kårstatusansökan fortfarande hanteras av varje individuellt lärosäte. Det är även viktigt

att värna om möjligheten för nya kårer att ansöka om kårstatus, vilket kan försvåras av

en nationell ansökningsprocess. Den kan däremot förenklas om det finns en tydlig

nationell riktlinje för vad som behövs i en ansökan. Genom att behålla kårstatusansökan

på lärosätena så verkar detta för att bevara och utveckla samarbetet och relationen

mellan studentkårerna och lärosätena. Ett exempel på en nationell riktlinje skulle

kunna vara en minsta kravlista, som hade kunnat innehålla följande:

- Verksamhetsplan

- Budget

- Verksamhetsberättelse

- Stadgar

- Senaste protokoll från högst beslutande organ inom organisationen

Förslag

Föreslår att under rubriken “Studentkårers status och finansiering” stryka andra

stycket till fördel för “

Kraven för organisationer som önskar att ha status som studentkår regleras i lag. Det

finns därtill frihet för lärosätet att utforma egna riktlinjer och tillvägagångssätt för

kårstatusprocessen. Det skapar en osäkerhet när tillämpningen av lagen kan variera

mellan lärosäten. En nationell riktlinje i form av exempelvis en minsta kravlista skulle

potentiellt kunna bidra till en mer jämlik tillämpning samt skapa större självständighet

för studentkåren gentemot sitt lärosäte.”

Att under rubriken “Studentkårers status och finansiering” under ambitioner byta ut

andra ambitionen till “SFS ska utreda hur processen för kårstatusansökan ser ut på

olika lärosäten och sedan lägga fram ett förslag för en nationell minsta kravlista för

kårstatusansökan.”
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Motionär

Blekinge Studentkår Dalarnas Studentkår Gotlands Studentkår Rindi Kristianstads

Studentkår Studentkåren i Halmstad Studentkåren i Skövde Studentkåren i Sundsvall

Studentkåren i Östersund och Studentkåren vid Högskolan Väst.

Styrelsens motionssvar

Styrelsen ställer sig inledningsvis positiva till motionärernas förslag och bakgrund och

önskar därför med era inkomna synpunkter lämna ett förslag på jämkning som styrelsen

hoppas tydliggör våra ambitioner för en mer rättssäker och mindre lärosätesberoende

kårstatusprocess. Styrelsen ser att motionärerna tydligt lyfter fram att det är riktlinjer,

en tydligare nationell standard, för kårstatusprocessen som behövs förtydligas. Detta

går också i linje med SFS rapport om kårstatusprocessen från 2020. Styrelsen ser

fortsatt en vikt i att nationalisera kårstatusansökan med syftet att minimera

studentkårernas beroendeställning till sina lärosäten samt att detta ska vara oberoende

av storlek på lärosäte och studentkår och lämnar därför ett nytt förslag. Styrelsen

rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen till förmån för styrelsens

jämkningyrkande # P1-26.
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#P1-27
Bakgrund

I dagens samhället har alla personer olika förutsättningar och detta gäller även i

studierna. I vintras publicerade SVT nyheter ut en artikel om myndigheten för

tillgängliga mediers digitala verktyg och hemsida LEGIMUS. Det uppdagades att

kvaliteten på kurslitteratur kan vara väldigt skiftande. Studenter berättar om hur

inläsarna äter mat, sover och det är långa pauser i talböckerna samt om hur den

datorinlästa litteraturen har läst in boken helt fel så att det är svårt att ta till sig

informationen. Detta är det huvudsakliga sättet att ta till sig kurslitteratur för vissa

studenter som behöver talsyntes, punktskrift och andra stödjande funktioner. Det finns

många förbättringsområden: vissa böcker finns inte, vissa finns bara som talbok samt

att datorrösten och mjukvaran inte håller en hög standard jämfört med andra

talsynteser. Uppsala studentkår vill se att SFS arbetar för att driva frågan mot

regeringen kring ökat stöd till myndigheten för tillgängliga medier så att man kan

förbättra detta verktyg.

Förslag

Uppsala studentkår yrkar på att lägga till i SFS verksamhetsplan 2022/23:

att SFS ska arbeta för att driva frågan om ökat stöd till Myndigheten för tillgängliga

medier mot regeringen

Motionär

Uppsala studentkår

Styrelsens motionssvar

Tillgång till kurslitteratur är en fundamental del för studier och det är oroande att det

inte är accepterad kvalitet på inläst material. Styrelsen är positiv på förslaget men då

förslaget saknar kontext och förslag på text i verksamhetsplanen anser styrelsen att det

lämpar sig bättre med ett större arbete inom frågan. Att enbart anta att-satsen gör det

svårt för styrelsen att arbeta med frågan, därtill anges hur och mot vem frågan ska

drivas. Styrelsen är positiv att ta till sig frågan och arbeta med den till exempel inom

ramen för den politiska fokusfrågan eller genom SQC.

Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att avslå motionen.
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