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Förslag till föredragningslista  
 

1. Kongressens öppnande 
 

2. Upprop och justering av röstlängden 
 

3. Val bland ledamöterna av sammanträdesordförande och ersättare 
 

4. Val bland ledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare 
 

5. Val av sammanträdessekreterare och ersättare 
 

6. Frågan om sammanträdet utlysts enligt Sacos stadgar  
 

7. Fastställande av arbetsordning för sammanträdet 
 

8. Fastställande av föredragningslistan 
 

9. Fastställande av påverkanstorgsindelning samt fördelning på 
torgen av propositioner, motioner, förslag till direktiv och förslag 
till beslut om lön, arvode och övriga förmåner 

 
10. Val av torgfunktionärer till påverkanstorgen  

 
11. Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen 

för 2013  
 

12. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning för 2013 
samt frågan om disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 
balansräkning för 2013 

 
13. Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen 

för 2014 
  

14. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning för 2014 
samt frågan om disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 
balansräkning för 2014 

 
15. Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen 

för 2015 
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16. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning för 2015 
samt frågan om disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 
balansräkning för 2015 

 
17. Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen 

för 2016 
  

18. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning för 2016 
samt frågan om disposition av vinst eller förlust enligt fastställd 
balansräkning för 2016 

 
19. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för åren 2013, 

2014, 2015 och 2016 
 

20. Verksamhetsrapporten och ekonomirapporten för perioden  
1 januari‒31 augusti 2017 jämte muntlig komplettering för perioden 
efter den 31 augusti 
 

21. Revisionsrapporten för perioden 1 januari‒31 augusti 2017 
 

22. Påverkanstorg 1 – stadgar  
Proposition 1: Stadgar samt motion 20: En kongress som 
representerar alla medlemmar  
 

23. Påverkanstorg 2 – vision och framtid 
Proposition 2: Saco i framtiden, proposition 3: Med kunskap 
utvecklar vi Sverige, kapitel Sacos vision, motion 7: Vision och 
värdegrund, motion 8: Sacos roll i en omvärld i förändring, motion 
10: Saco – en federation för Sveriges akademiker samt motion 21: 
Ta ett samlat grepp och Sveriges studenter – innan andra hinner 
före 

 
24. Påverkanstorg 3 – partsmodellen 

Proposition 3: Med kunskap utvecklar vi Sverige, kapitel 
Framtidens partsmodell, motion 6: Artificiell intelligens påverkan 
på akademikers arbetsmarknad, motion 11: En federation för 
framtidens akademiker, motion 17: Angående propositionen ”Med 
kunskap utvecklar vi Sverige”, stycket ”Framtidens partsmodell” 
samt motion 19: Om europaarbetet 
 

25. Påverkanstorg 4 – lön och arbetsliv 
Proposition 3: Med kunskap utvecklar vi Sverige, kapitlen Lön och 
livslön samt Framtidens hållbara arbetsliv, motion 2: Stärk Sacos 
roll som Sveriges ledande federation för Sveriges chefer och ledare, 
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motion 3: Ett värdeskapande tillägg – det ska vara lönsamt att 
utbilda sig, motion 4: Pensionskompetens för privat sektor på Saco, 
motion 5: Deltidssjukskrivning för studenter, motion 12: Saco 
behöver bli en tydligare part i arbetet för hållbar hälsa, motion 13: 
Framtidens välfärd i behov av långsiktiga finansieringslösningar, 
motion 14: Översyn av arbetsmiljölagen, motion 15: 
Kompetensrekrytering till välfärdssektorn, motion 16: Angående 
propositionen ”Med kunskap utvecklar vi Sverige”, stycket 
”Framtidens hållbara arbetsliv”, motion 18: Inriktningsdokument 
2017–2021, ”Lön och livslön” s. 7 samt motion 23: Tryggare 
socialförsäkringar för studenter 
 

26. Påverkanstorg 5 - utbildning och forskning 
Proposition 3: Med kunskap utvecklar vi Sverige, kapitel Utbildning 
och forskning, motion 1: Utredning av hur behov och 
förutsättningar ser ut för att rekrytera högskole- och 
universitetsutbildade akademiker till offentlig sektor i landets 
kommuner, landsting och regioner, motion 9: Utbildning och 
forskning samt motion 22: Ett modernt styr- och 
resurstilldelningssystem 
 

27.  Påverkanstorg 1 – ekonomi och avgifter samt direktiv till 
ersättningskommittén alternativt direktiv till valberedningen och 
beslut om lön, arvode och övriga förmåner1 
Proposition 4: Ekonomi och avgifter samt Förslag till direktiv till 
ersättningskommittén alternativt Förslag till direktiv till 
valberedningen och Förslag till beslut om lön, arvode och övriga 
förmåner 

 
28.  Påverkanstorg 1 – direktiv till valberedningen2 

 
29. Val av ordförande 

 
30. Val av förste vice ordförande 

 

                                                        
1 Om kongressen under föredragningspunkt 22 beslutar att ersättningskommittén 
ska behållas enligt nuvarande reglering i Sacos stadgar behandlas under denna 
punkt direktiv till ersättningskommittén, medan direktiv till valberedningen 
behandlas under punkt 28 och beslut om lön, arvode och övriga förmåner utgår. 
Om kongressen istället beslutar att ersättningskommittén ska läggas ned i enlighet 
med styrelsens förslag i proposition 1: Stadgar, utgår under denna punkt direktiv 
till ersättningskommittén och istället beslutas under punkten direktiv till 
valberedningen samt beslut om lön, arvode och övriga förmåner. 
2 Se not 1. 
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31. Val av andre vice ordförande 
 

32.  Val av ytterligare åtta styrelseledamöter 
 

33. Val av ordförande i ersättningskommittén  
 

34. Val av ytterligare två ledamöter i ersättningskommittén3 
 

35. Val av ordförande i stadgekommittén4 
 

36. Val av ytterligare fyra ledamöter i stadgekommittén 
 

37. Val av revisorer och ersättare 
 

38. Val av ordförande i valberedningen 
 

39. Val av ytterligare fyra ledamöter i valberedningen 
 

40. Övriga ärenden 
 

41. Kongressen avslutas 
 
  

                                                        
3 Om kongressen under föredragningspunkt 22 beslutar att behålla 
ersättningskommittén enligt nuvarande reglering i Sacos stadgar sker personval till 
ersättningskommittén. Om kongressen beslutar enligt styrelsens proposition 1: 
Stadgar, läggs ersättningskommittén ner och punkten utgår. 
4 Jfr not 3. 
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Förslag till arbetsordning 

Mötesregler  
 
Offentlighet 
Kongressens förhandlingar är offentliga. Kongressen får inför behandling 
av visst ärende eller grupp av ärenden besluta om slutna förhandlingar.  
 
Närvarorätt 
Närvarorätt tillkommer: 

• kongressledamöterna, 
• ledamöterna i Sacos styrelse, 
• Saco Studentråds ordförande eller av rådet utsedd ersättare,  
• ledamöterna i ersättningskommittén, 
• ledamöterna i stadgekommittén, 
• revisorerna och deras ersättare, 
• ledamöterna i valberedningen, samt 
• Sacos kanslichef. 

 
Yttranderätt 
Yttranderätt tillkommer: 

• kongressledamöterna 
• ledamöterna i Sacos styrelse, 
• Saco Studentråds ordförande eller av rådet utsedd ersättare, samt 
• Sacos kanslichef. 

 
Därutöver tillkommer yttranderätt, i ärenden inom respektive 
ansvarsområde vid kongressens sammanträde: 

• ledamöterna i ersättningskommittén, 
• ledamöterna i stadgekommittén, 
• revisorerna och deras ersättare, samt 
• ledamöterna i valberedningen. 

 
Talarordning 
Anmälan till talarlistan görs genom att begära ordet på Ipad i enlighet med 
särskilda instruktioner eller, om Ipad ej erhållits, genom att lämna in en 
begäran till mötespresidiet. 
  
Anförande hålls från talarstolen. 
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Yrkanden 
Rätt att ställa yrkanden tillkommer: 

• kongressledamöterna, 
• ledamöterna i Sacos styrelse, samt 
• Saco Studentråds ordförande eller av rådet utsedd ersättare.  

 
Därutöver tillkommer yrkanderätt, i ärenden inom respektive 
ansvarsområde vid kongressens sammanträde: 

• ledamöterna i ersättningskommittén, 
• ledamöterna i stadgekommittén, 
• revisorerna och deras ersättare, samt 
• ledamöterna i valberedningen. 

 
Yrkanden inklusive nomineringar görs genom att yrkandet skrivs in på Ipad 
i enlighet med särskilda instruktioner eller, om Ipad ej erhållits, genom att 
lämna in en begäran till mötespresidiet.  
 
Propositionsordning 
Det förslag som får flest röster i påverkanstorgen blir huvudförslag i 
plenumförhandlingarna. 
 
När förslag från påverkanstorg inte föreligger är styrelsens proposition 
huvudförslag. 
 
Omröstning 
Vid omröstning har endast de närvarande kongressledamöterna rösträtt. 
 
Omröstning skall vara öppen. När omröstning inte sker med acklamation, 
sker votering genom att röst avläggs på Ipad i enlighet med särskilda 
instruktioner.  
 
Beslut fattas med enkel majoritet av antalet röstande kongressledamöter 
om inte annat framgår av stadgarna. 
 
Uppkommer lika röstetal ska företrädet avgöras genom lottning. 
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Val 
Valbar är den som har nominerats av valberedningen eller under 
sammanträdet har nominerats av närvarande kongressledamot. 
 
Vid val ska omröstning vara sluten om votering begärts eller om antalet 
nominerade är fler än antalet poster som ska besättas. 
 
Vid sluten votering ska röstsedel för att vara giltig uppta lika många namn 
på valbara personer som valet avser.  
 
Med röstsedel avses digital röstsedel.  
 
Personval görs på Ipad i enlighet med särskilda instruktioner. Det kommer 
inte att vara möjligt att rösta på ett annat antal personer än antalet poster 
som ska besättas. Under personval registreras endast antalet röster och det 
kommer därmed inte vara möjligt att härleda en röst till någon 
kongressledamot. 
 
Reservation eller särskild mening  
Rätt att anteckna särskild mening i protokollet tillkommer: 

• ledamöterna i Sacos styrelse, samt 
• Saco Studentråds ordförande eller av rådet utsedd ersättare. 

 
Därutöver tillkommer rätt att anteckna särskild mening i protokollet, i 
ärende inom respektive ansvarsområde: 

• ledamöterna i ersättningskommittén, 
• ledamöterna i stadgekommittén, 
• revisorerna och deras ersättare, samt 
• ledamöterna i valberedningen. 

 
Reservation och anteckning i protokollet ska lämnas genom att reservation 
eller särskild mening skrivs in på Ipad i enlighet med särskilda 
instruktioner eller, om Ipad ej erhållits, genom att lämna in reservation 
eller särskild mening till mötespresidiet. 
 

Särskilda mötesregler för påverkanstorgen 
Mötesreglerna ovan gäller i den utsträckning de är tillämpliga också på 
påverkanstorgen. 
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Kongressledamöterna kan rösta i alla påverkanstorg fram tills torgen 
stängs. 
 
Det förslag (proposition, motion, motionssvar eller yrkande) som får flest 
röster i påverkanstorgen blir huvudförslag i plenumförhandlingarna. 
 
Även yrkanden som lagts i påverkanstorgen och som inte fått flest röster, 
kan lyftas i plenum. 
 
En särskild tid för yrkandestopp kommer att sättas ut. Efter denna tidpunkt 
kommer det inte att vara möjligt att lägga fram nya yrkanden i de frågor 
som behandlats på torgen, varken i torgen eller i plenum.  
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Förslag till påverkanstorgsindelning och 
fördelning av propositioner, motioner, förslag till 
direktiv och beslut om lön, arvode och övriga 
förmåner 

Påverkanstorg 1 – Stadgar och ekonomi 
Proposition 1: Stadgar 
Proposition 4: Ekonomi och avgifter 
Motion 20: En kongress som representerar alla medlemmar 
Förslag till direktiv till ersättningskommittén 
Förslag till direktiv till valberedningen (två handlingar5) 
Förslag till beslut om lön, arvode och övriga förmåner6 

Påverkanstorg 2 – Vision och framtid 
Proposition 2: Saco i framtiden 
Proposition 3: Med kunskap utvecklar vi Sverige, kapitel: 

   Sacos vision 
Motion 7: Vision och värdegrund 
Motion 8: Sacos roll i en omvärld i förändring 
Motion 10: Saco – en federation för Sveriges akademiker  
Motion 21: Ta ett samlat grepp och Sveriges studenter – innan andra hinner 
före 

Påverkanstorg 3 – Partsmodellen 
Proposition 3: Med kunskap utvecklar vi Sverige, kapitel: 

  Framtidens partsmodell 
Motion 6: Artificiell intelligens påverkan på akademikers arbetsmarknad 
Motion 11: En federation för framtidens akademiker 
Motion 17: Angående propositionen ”Med kunskap utvecklar vi Sverige”, 
stycket ”Framtidens partsmodell”  
Motion 19: Om europaarbetet 

5 Med anlednings av styrelsens förslag, i proposition 1: Stadgar, att lägga ned 
ersättningskommittén och att ge valberedningen ett utökat uppdrag att till 
kongressen lägga fram förslag till beslut om lön, arvode och övriga förmåner, 
lämnar valberedningen två alternativa förslag till direktiv till valberedningen. 
6 Ifall kongressen skulle besluta i enlighet med styrelsens förslag (se not 1) har 
valberedningen till kongressen tagit fram ett förslag om beslut om lön, arvode och 
övriga förmåner. 
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Påverkanstorg 4 – Lön och arbetsliv 
Proposition 3: Med kunskap utvecklar vi Sverige, kapitlen: 
 Lön och livslön 
 Framtidens hållbara arbetsliv 
Motion 2: Stärk Sacos roll som Sveriges ledande federation för Sveriges 
chefer och ledare 
Motion 3: Ett värdeskapande tillägg – det ska vara lönsamt att utbilda sig 
Motion 4: Pensionskompetens för privat sektor på Saco 
Motion 5: Deltidssjukskrivning för studenter 
Motion 12: Saco behöver bli en tydligare part i arbetet för hållbar hälsa 
Motion 13: Framtidens välfärd i behov av långsiktiga finansieringslösningar 
Motion 14: Översyn av arbetsmiljölagen 
Motion 15: Kompetensrekrytering till välfärdssektorn 
Motion 16: Angående propositionen ”Med kunskap utvecklar vi Sverige”, 
stycket ”Framtidens hållbara arbetsliv” 
Motion 18: Inriktningsdokument 2017–2021, ”Lön och livslön” s 7  
Motion 23: Tryggare socialförsäkringar för studenter 
 

Påverkanstorg 5 – Utbildnings och forskning 
Proposition 3: Med kunskap utvecklar vi Sverige, kapitel: 
 Utbildning och forskning 
Motion 1: Utredning av hur behov och förutsättningar ser ut för att 
rekrytera högskole- och universitetsutbildade akademiker till offentlig 
sektor i landets kommuner, landsting och regioner 
Motion 9: Utbildning och forskning  
Motion 22: Ett modernt styr- och resurstilldelningssystem 
 
 

 



kongress 2017

Tillsammans är vi Saco
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