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Motion 1: Utredning av hur behov och
förutsättningar ser ut för att rekrytera högskoleoch universitetsutbildade akademiker till offentlig
sektor i landets kommuner, landsting och
regioner.
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges Skolledarförbund ser med stor oro på hur den offentliga sektorn
får ökade svårigheter att klara av att rekrytera rätt utbildad arbetskraft
inom professionsområdena vård, skola och omsorg. Bristen på akademiskt
utbildad personal är som störst och ökar snabbast i landets mer
glesbefolkade delar.
Sveriges Skolledarförbunds medlemmar ser med mycket stor oro på de
växande svårigheterna att leva upp till de lagstadgade behörighets- och
legitimationskrav som gäller i förskola och skola. Som exempel kan nämnas
att vi har i dag förskolor och skolor i glesbygd som är i behov av att
rekrytera på årsbasis 30 procent legitimerade lärare, men där man inte har
en enda sökande på de utlysta vakanta tjänsterna.
Bristen på akademiskt utbildad personal ökar risken för sviktande kvalitet i
verksamheterna och riskerar att ytterligare urholka den likvärdighet i
tillgång till välfärdstjänster som landets alla innevånare har legitim rätt att
förvänta sig.
Sveriges Skolledarförbund föreslår kongressen:
-

att ge Sacos styrelse i uppdrag att göra kartläggning av hur stor
problematiken är med att försörja den offentliga sektorn med rätt
utbildad arbetskraft.

-

att ge Sacos styrelse i uppdrag att ta fram konkreta förslag på
åtgärder som kan öka incitamenten för högskole- och
universitetsutbildade att söka tjänster inom offentlig sektor och
specifikt i landsort och i glesbygd.

Sveriges Skolledarförbund
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Styrelsens yttrande över 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.
En central uppgift för Saco är att följa och analysera förhållandena på
arbetsmarknaden för Sacos medlemsgrupper i privat och offentlig sektor.
Både Sacos analyser och andra organisationers kartläggningar av
situationen i offentlig sektor visar på svårigheter med rekrytering av
personal bland annat på grund av anställningsvillkor och brister i
arbetsmiljön. Sacos livslöneberäkningar visar tydligt att arbetsgivarna i
offentlig sektor har misslyckats med att utveckla goda karriärvägar för
många yrkesgrupper i offentlig sektor. Detta påtalar Saco i alla möten med
arbetsgivarföreträdare och ansvariga politiker.
Storleken på problemen varierar mellan olika offentliga aktörer samt
mellan yrken. Det är inte avgörande för Sacos arbete att känna till exakt hur
stora behoven är för att verka för bättre löneutveckling och arbetsvillkor.
Många faktorer påverkar det långsiktiga (och kortsiktiga) utbudet av och
efterfrågan på arbetskraft i olika delar av landet, vilket gör det svårt att göra
trovärdiga beräkningar av behoven. Det är också svårt att få tillgång till de
data som krävs för att göra beräkningar.
Ekonomisk forskning visar att löner och anställningsvillkor har stor
betydelse för såväl beslutet att ta ett jobb och flytta. Geografiska beslut
påverkas även av familjeförhållanden, kulturellt utbud, kommunikationer
och tillgång till bostäder. Arbetsgivare och lokala politiker är väl medvetna
om vad som krävs för att rekrytera personal. Därför kan Saco bidra med att
fortsätta trycka på om förbättrade arbetsvillkor för Sacos medlemsgrupper.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad.
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Motion 2: Stärk Sacos roll som Sveriges ledande
federation för Sveriges chefer och ledare
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges Skolledarförbund är det enda renodlade chefsförbundet inom
Saco. Inför kongressen 2013 motionerade Sveriges Skolledarförbund om att
stärka federations chefs- och ledarskapsprofil. Vi kan konstatera att de
senaste åren har federationen blivit vassare och arbetat hårdare med
chefsfrågorna. Nu är det dags att ytterligare skärpa federationens arbete på
chefs- och ledarskapsområdet.
Målet måste vara att bli självklart ledande när det gäller chefers löner,
andra anställningsvillkor och – ett område som blir allt viktigare – chefer
och ledares arbetsmiljö, samt att den kunskap och erfarenhet som finns
inom Saco återfinns på den nationella arenan.
Många av våra medlemmar och andra chefsmedlemmar i andra förbund,
har idag en så pressad arbetsmiljö att man väljer att sluta som chef, eller till
och med är tvungen att göra det.
Den stora rekrytering av chefer och ledare som är på gång och som kommer
att bli än större de kommande åren, framför allt inom den offentliga
sektorn, innebär att många Sacomedlemmar kommer att bli chefer. För att
bibehålla dessa och kunna utveckla medlemskapet är chefsfrågorna en av
Sacofederationens framtidsfrågor.
Sveriges Skolledarförbund föreslår kongressen:
-

-

att Sacofederationen inrättar en särskild utredare/grupp för chefsoch ledarskapsfrågor som har sitt fokus på medlemmen som
ledare, som arbetar med den komplexitet som det innebär att vara
chef, ledare och samtidigt arbetstagare
att ett arbete startar inom federationen som arbetar med
chefskapet som en egen profession
att Saco som centralorganisation för en tät dialog med de
förhandlingsorganisationer där Sacoförbunden är medlemmar och
tillsammans med dem förbättrar och utvecklar arbetet med
exempelvis akademikers arbetsmiljö, och tar tillvara det arbete
som sker där
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-

att den lönestatistik för chefer som finns förfinas och framför allt
kommuniceras ut på ett mer kraftfullt sätt så att kommunikationen
på ett nationellt plan speglar Saco som den organisation som
organiserar Sveriges chefer i högsta grad.

Sveriges Skolledarförbund
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Styrelsens yttrande över motion 2
Stärk Sacos roll som Sveriges ledande federation för Sveriges
chefer och ledare
Under innevarande kongressperiod har styrelsen prioriterat att Saco ska
bedriva en bra verksamhet kring chef- och ledarskap. Saco har till exempel
genomfört ett antal seminarier tillsammans med förbunden på flera olika
orter. Sacos chefsråd, knutet till ordförande, har fortsatt att träffas
regelbundet. Träffarna har också resulterat i ett antal framtagna guider
riktade till chefer, som marknadsförts bland annat via Sacos nyhetsbrev
Chefsnyheterna. Sacos chefsnätverk för förbundens handläggare har
fortsatt att träffas regelbundet. Nätverket har även resulterat i ett ökat
samarbete mellan förbunden. Under kongressperioden har
utredningsarbetet koncentrerats kring området chefer och lönesättning.
Flera rapporter har givits ut, vilka resulterat i ett stort antal föreläsningar
och seminarier. Innehållet på Sacos webbplats, www.saco.se, har utökats
när det gäller området chef- och ledarskap. Saco Lönesök innehåller sedan
2013 en mer detaljerad Saco-gemensam chefslönestatistik.
Sacokansliet har under de sista åren av kongressperioden fokuserat på
några valda områden för att därigenom bli mer effektiv och tydlig i sin
verksamhet. Chefs- och ledarskapsområdet har inte varit ett av de områden
som styrelsen valt att särskilt lyfta fram. Styrelsens bedömning är att
Sacokansliet även fortsättningsvis bör fokusera på några områden, och
menar att arbetet kring chefs- och ledarskapsfrågor bör inriktas mot dessa
prioriterade områden. Styrelsen anser mot bakgrund av detta att det inte är
aktuellt att inrätta en särskild utredare/grupp, utöver de resurser som
redan finns på Sacokansliet inom området.
Styrelsen instämmer i att chefers förutsättningar och chefers arbetsmiljö är
ett viktigt område att belysa med tanke på den tuffa situation som många
chefer befinner sig i, och de effekter det kan få för alla våra medlemmar.
Chefers förutsättningar och arbetsmiljö bör därför uppmärksammas inom
det nu prioriterade området arbetsliv/arbetsmiljö. Däremot är det
styrelsens uppfattning att synen på chefskapet som en egen profession
varierar mellan förbunden och att diskussionen kring detta även
fortsättningsvis bör föras på förbundsnivå.
Lön är en facklig kärnfråga och är ett av de områden som under lång tid
varit ett prioriterat område i Sacokansliets verksamhet. För att
kommunicera och väcka intresse för den detaljerade chefslönestatistiken i
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Saco Lönesök har Saco sedan 2017 ett öppet lönediagram med grov
chefslönestatistik på www.saco.se. Styrelsen instämmer i att
chefslönestatistiken bör synliggöras ytterligare och kommuniceras i större
utsträckning framöver. Detta skulle komplettera den statistik som tas fram
av andra organisationer och skulle också visa att Sacoförbunden
organiserar en stor och viktig del av Sveriges chefer.
Styrelsen anser att det är viktigt att fortsätta att utveckla det positiva
samarbetet som finns inom federationen kring chefs- och ledarskapsfrågor,
för att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns. Det gäller såväl i
relation till förbunden, där upparbetade kontakter idag finns bland annat
genom Sacos chefsnätverk, som till andra delar av federationen. En ökad
dialog med förhandlingsorganisationerna för att tillvarata den kunskap och
det arbete som sker inom respektive organisation till exempel inom
arbetsmiljöområdet, är önskvärd.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad.
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Motion 3: Ett värdeskapande tillägg – det ska vara
lönsamt att utbilda sig
Sveriges Ingenjörer
Sverige är beroende av kompetenta akademiker. Akademikerna bidrar till
utveckling på sin arbetsplats och skapar tillväxt för samhället och har en
förmåga att tillägna sig ny kunskap hela yrkeslivet. Akademikerna bidrar till
ett bättre och mer hållbart samhälle.
Långsiktiga, lönsamma investeringar är avgörande för alla verksamheter
och arbetsgivare. Varje investerad lönekrona i såväl enskilda akademiker
som gruppen av akademiker har betydelse för verksamhetens lönsamhet
och produktivitet. Lönesättningen är ett styrmedel och måste ses som en
investering av arbetsgivaren. Att satsa på akademiker ökar produktiviteten,
lönsamheten och förbättrar kvaliteten i verksamheten.
För Sacoförbunden, oavsett verksamhetsområde, är det självklart att lönen
ska vara individuell och differentierad och att deras lönesättning ska
grundas på utbildning, prestation, ansvar, kompetens och erfarenhet samt
vara sakligt motiverad. Men det räcker inte för att kunna skapa en lön där
det lönar sig att utbilda sig i ett akademikeryrke.
Tillsammans med att ständigt tillägna sig kunskap och genom att omsätta
sin kompetens, ta ansvar, använda sin erfarenhet och prestera på
arbetsplatsen ger akademikerna ett högt bidrag till verksamheten – detta
bidrag är ett värdeskapande tillägg för verksamheten. Ett
värdeskapande tillägg ska komma utöver den nivåhöjning som avtalet ger
för att kunna skapa och bibehålla en lönestruktur där det blir lönsamt att
utbilda sig.
Det värdeskapande tillägget är den del av löneökningen som kopplas till
ökad kompetens och större ansvar. Har man som akademiker under året
avancerat i sitt arbete och fått nya ansvarsområden, ska det självklart synas
på lönen.
När äldre akademiker med högre löner går i pension ersätts de oftast av
yngre med lägre lön. I personalväxlingen frigörs ett löneutrymme som kan
fördelas mellan de akademiker som är kvar, utan att verksamhetens
lönekostnader ökar totalt sett. Som regel kvarstår arbetsuppgifterna när en
akademiker går i pension eller slutar. Istället omfördelas arbetet bland de
som är kvar, som i sin tur får större ansvar och mer kvalificerade uppgifter.
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Att premiera utveckling, ökat ansvar och större bidrag ökar inte
arbetsplatsens lönekostnader i ett längre och större perspektiv, men är
viktigt för att behålla rätt kompetens.
Saco har i rapporter visat att det inte alltid är lönsamt att utbilda sig till
akademiker. I Sacos rapport visar det sig att över 40 procent av de
högskoleutbildningar som ingår i Sacos studie lönar det sig sämre att skaffa
sig en högre utbildning jämfört med en gymnasieutbildning. Hit hör
samhällsbärande grupper som genom sitt bidrag till verksamheten på
arbetsplatserna bidrar till ett bättre samhälle.
Andra studier som Saco gjort visar att det oavsett konstruktion på avtal så
hamnar alla på samma utfall i slutänden. Inom Sacoförbunden har vi stark
tro på våra medlemmars egen förmåga att påverka sin löneutveckling och vi
tror på en lönesättning som ligger nära individen och verksamheten.
Akademikern ska kunna påverka sin egen löneutveckling genom sin
prestation och sitt bidrag till verksamheten.
Att lyfta frågan om det värdeskapande tillägget som akademikerna bidrar
med på arbetsplatser och för samhället behöver göras i det offentliga
samtalet, mellan de centrala parterna på arbetsmarknaden, mellan
avtalsparterna och inte minst ute på arbetsplatserna. Med gemensamma
krafter kan vi tillsammans höja akademikerna och deras löner. Det ska vara
lönsamt att utbilda sig till akademiker och då måste det värde som
akademikerna bidrar med lyftas tydligare och mer i samhällsdebatten.
Sveriges Ingenjörer yrkar på
att

Saco aktivt deltar i samhällsdebatten och i passande sammanhang
för fram det värdeskapande tillägg som akademikerna bidrar med
för utveckling av verksamheten och samhället.

Sveriges Ingenjörer genom
Ulrika Lindstrand
Ordförande
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Styrelsens yttrande över motion 3
Ett värdeskapande tillägg – det ska vara lönsamt att utbilda sig
Grundstenarna i Sacos lönepolitik är att lönebildningen ska vara lokal och
individuell och att lön ska sättas utifrån kompetens, ansvar och prestation.
Vår argumentation utgår från att Saco menar att högre utbildning ska löna
sig. Akademiker har en generisk och specialiserad kompetens som bidrar
till verksamhetens utveckling och som bör värderas i lönesättningen.
Många akademiska utbildningar leder idag till yrken i sektorer där
lönenivåerna är generellt låga vilket gör att akademiker inte får tillbaka sin
utbildningsinvestering under sitt arbetsliv. Detta är problematiskt.
Styrelsen delar motionärens syn att Saco ska på ett tydligt sätt delta i
samhällsdebatten kring dessa frågor. Styrelsen vill dock inte skapa ett nytt
begrepp så som vi uppfattar motionärens intention. Saco ska fortsatt arbeta
för att akademiker lönesätts utifrån kompetens, ansvar och prestation samt
att högre utbildning måste löna sig och det måste finnas möjligheter inom
alla yrken att göra lönekarriär.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad.
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Motion 4: Pensionskompetens för privat sektor på
Saco
Sveriges Ingenjörer
Sedan några år har de flesta centrala kollektivavtalen kring pensioner
omförhandlats. Övergången från de förmånsbestämda pensionsplanerna till
mer eller mindre premiebestämda/avgiftsbestämda planerna har pågått
under flera år. På Saco finns kompetens främst kring det statliga och det
kommunala/landstingsbundna avtalen där också förhandlare finns
anställda på Saco. Behovet att ha en central kompetens kring alla de avtal
som våra medlemmar blir föremål för ökar i takt med att rörligheten och
komplexiteten på arbetsmarknaden blir större. Då menar vi främst den
privata arbetsmarknaden eftersom kompetensen redan finns för de
offentliga verksamheterna. Resurserna och kompetensen på de enskilda
förbunden har tyvärr minskat och med pensioneringar i närtid kommer
kompetensen kring avtalen bli än mindre. Det finns ett stort behov av att få
en sammanhållen bild av pensionssystemen på hela arbetsmarknaden för
våra medlemmar och de villkor de arbetar under. Inte minst då de t.ex.
byter arbete mellan arbetsmarknadssektorerna.
Sveriges Ingenjörer yrkar därför
att

Saco centralt skaffar pensionskompetens också inom den privata
sektorn för att kunna stödja de enskilda förbunden och dess
medlemmar i pensionsrelaterade frågor

Sveriges Ingenjörer genom
Ulrika Lindstrand
Ordförande
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Styrelsens yttrande över motion 4
Pensionskompetens för privat sektor på Saco
Idag finns kompetens på Sacokansliet för förhandlings- och
rådgivningsstöd inom pensionsområdet på offentlig sektor. Styrelsen anser
det rimligt att Sacokansliet i framtiden bör kunna ge stöd även vad gäller
pensionsfrågor som rör privat sektor. Det finns också ett behov av att stärka
kompetensen och påverkansarbetet kring pensionsfrågor överlag.
I likhet med hur det fungerar i Sacokansliets verksamhet vad gäller
pensionsavtalen för stat och kommun/landsting, bör ett stöd på privat
sektor omfatta rådgivning osv. till Sacoförbunden – inte direkt till
individuella medlemmar i förbunden. Avsteg från detta kan möjligen göras i
form av allmän information via webb och liknande. Det bör också noteras
att stödet på privat sektor inte ska omfatta förhandlingsverksamhet.
Varje utvidgning av Sacokansliets uppdrag är naturligtvis ytterst en
resursfråga. Det bör därför bli en kommande styrelses uppdrag att väga
utformningen av ett eventuellt nytt uppdrag på pensionsområdet mot andra
åtaganden och ambitioner. Att förhandlingsverksamhet inte ingår kan på
ett sätt göra Sacokansliets arbete på privat sida mindre omfattande än det
som idag bedrivs på det statliga och kommunala/landstingskommunala
området. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att sådana kunskaper om
avtalen som annars kommer som en naturlig följd av förhandlingsarbete, i
det här fallet måste inhämtas på annat sätt.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

bifalla motionen.
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Motion 5: Motion om deltidssjukskrivning för
studenter
Sveriges Ingenjörer
Studenter har idag ingen möjlighet att vara deltidssjukskrivna, antingen är
man helt sjukskriven eller inte alls. Det är ett stort problem för studenter
som har en långvarig sjukdom, ett funktionshinder eller har varit med om
en olycka. Orken räcker inte till att studera på heltid när man hade behövt
ett långsammare tempo. Stress och oro för att klara CSNs krav kan göra
situationen ännu svårare. Detta resulterar inte sällan i ett bakslag i
rehabiliteringen och en ny heltidssjukskrivning. Att istället få studera på
deltid, i ett tempo man klarar av, gör att man kan ta sig igenom en
utbildning och ta examen.
Socialförsäkringsutredningen som kom med sitt slutbetänkande i mars
2015 föreslår att deltidssjukskrivning för studenter ska vara möjlig, men
ännu har inget hänt.
Saco bör därför agera för att förbättra situationen för förbundens
studerandemedlemmar och landets studenter.
Sveriges Ingenjörer föreslår kongressen besluta
att

uppdra åt styrelsen att verka för att deltidssjukskrivning för
studenter ska bli möjlig.

Sveriges Ingenjörer genom
Ulrika Lindstrand
Ordförande
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Styrelsens yttrande över Motion 5
Motion om deltidssjukskrivning för studenter
Kommittén för den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen
(2015:21) uppmärksammade att det fanns problem förknippade med
studerandes försäkringsskydd vid sjukdom. Kravet på att den studerande
helt skulle sakna förmåga att studera på grund av sjukdom gjorde systemet
oflexibelt.
Kommittén presenterade därför ett förslag om att en möjlighet införs att vid
särskilda skäl vara sjukskriven på deltid med en sammanlagd
heltidsersättning inom studiemedelsystemet. Det pågår också en politisk
process där regeringen har lämnat förslag på flera åtgärder för att öka
studenternas trygghet vid sjukdom.
Saco kommer att argumentera för att förslagen genomförs.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

bifalla motionen
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Motion 6: Motion till Sacos kongress angående
artificiell intelligens påverkan på akademikers
arbetsmarknad
Jusek
Automatisering, digitalisering och robotisering har för dem på
arbetsmarknaden med lägre utbildning varit begrepp att förhålla sig till
under de senaste 50 åren. Med utvecklingen av tekniska innovationer har
tidigare riskfyllda, obekväma och monotona arbeten kommit att bli
bekvämare och ofarligare samtidigt som också många av uppgifterna helt
har kommit att upphöra att utföras av människor.
När enklare arbeten har minskat i antal, upphört eller flyttats till
låglöneländer har en viktig pusselbit i svensk arbetsmarknadspolitik varit
att höja utbildningsnivån. Ett dominerande verktyg i detta har bestått i en
utbyggnad av högskolor och universitet. Vid 1990-talets början var antalet
studenter 173 000 vilket ska jämföras med 2015 då antalet uppgick till 343
000, en i det närmast fördubbling på 25 år.
Den tekniska utvecklingen har dock inte stannat vid att ersätta enklare
arbeten. På senare år har begreppet Artificiell intelligens (AI) seglat upp
som den nya utmaningen för morgondagens arbetstillfällen. Skillnaden
gentemot tidigare utveckling inom exempelvis industrin är att dagens
utveckling framför allt vänder sig mot yrkesgrupper inom kunskapssektorn,
såsom jurister, bibliotekarier, analytiker, journalister och
redovisningskonsulter samt de inom olika serviceyrken.
Genom avancerade algoritmer kan läras till att utföra avancerade uppgifter
som att fastställa diagnoser på sjuka, göra en bedömning av ett rättsfall
eller skriva enklare artiklar till en dagstidning.
Frågan som man då måste ställa sig är hur utvecklingen av AI inom
överskådlig tid kan komma att påverka förutsättningarna för akademiker på
arbetsmarknaden. Vilket värde kommer många av våra akademiska
utbildningar att få? Vilken attraktionskraft kommer de att ha? Hur kommer
utvecklingen av AI att påverka förutsättningarna på arbetsmarknaden och
vad innebär detta för Sverige där högre utbildning har kommit att ersätta
förlusten av arbeten med låg utbildning.
Utvecklingen behöver inte nödvändigtvis innebära ett hot för flera grupper
av akademiker men det kommer innebära att mycket av det som vi förlitar
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oss på i dag kommer att förändras radikalt. Som ett centralt
akademikerförbund har Saco ett ansvar att lyfta frågan till diskussion.
Med hänvisning till ovanstående hemställer Jusek att kongressen beslutar
att

Saco genomför en analys av hur artificiell intelligens påverkar
akademikers förutsättningar på arbetsmarknaden

att

Saco bjuder in centrala aktörer till ett nationellt råd för att
diskutera artificiell intelligens och dess påverkan på akademikers
förutsättningar på arbetsmarknaden

att

Saco mot bakgrund av ovan tar fram en ståndpunkt vad gäller
artificiell intelligens och opinionsbildar i frågan.

Jusek
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Styrelsens yttrande över motion 6
Motion till Sacos kongress angående artificiell intelligens
påverkan på akademikers arbetsmarknad
Effekter av tekniska framsteg såsom utvecklingen av AI, samt vilka grupper
som påverkas negativt och positivt av framstegen är frågor som många
forskare arbetar med inom flera områden. Den ekonomiska forskningen har
visat att teknisk utveckling är en förutsättning för samhällets utveckling,
och historiskt sett har de som drabbats hittat tillbaka till nya jobb, bland
annat genom att samhället har ökat utbudet av nya utbildningar.
Många nationalekonomiska forskare drar slutsatsen att de framtida
tekniska framstegen inte kommer leda till någon större utslagning av
arbetskraft. Däremot kan nya grupper påverkas, bland annat akademiker.
Därför är det viktigt att yrkeshögskolan och högskolan blir mer flexibel och
utvecklar kortare utbildningsvägar för akademiker som behöver ställa om.
Det är en fråga som Saco arbetar aktivt med i dagsläget.
Det är komplicerat att ta fram data över teknisk utveckling och länka den
till utfallsmått för arbetsmarknaden. Det är svårt att hitta information om
AI i offentliga register och det är än så länge ett ringa utforskat område.
Saco anser att det är viktigt att följa utvecklingen på området och lära av de
analyser som genomförs av andra.
AI kommer att påverka på olika sätt. Vissa tror det blir omvälvande medan
andra tror att den utvecklingen kommer att slå ut och skapa nya jobb på
samma sätt som andra framsteg. AI är förstås en viktig framtidsfråga, men
idag är det svårt att värdera vad som kommer ske. AI är en del av den
tekniska utvecklingen som även får konsekvenser för akademiker. Därför
ska Saco verka för att samhällets institutioner utvecklas för att bättre stödja
personer som arbetar inom ramen för olika anställningsformer.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad.
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Motion 7: Vision och värdegrund
DIK
DIK ställer sig mycket undrande till det förslag på vision som ligger. En
vision ska vara framåtsyftande och helst peka mot något som kan upplevas
som nästintill omöjligt att nå. Den förslagna visionen är i sin inledande
mening däremot ett konstaterade av något som redan är en realitet,
akademiska professioner utvecklas och bidrar till samhällsbygget redan
idag.
Den föreslagna visionen tar även ett långt steg från den tidigare visionen
som beslutades i Akademikernas ansvar där visionen var ”Ett
kunskapssamhälle för alla…” Att ta steget från att fokusera på ett samhälle
för alla till akademiska professioners bidrag till samhället är både
navelskådande och avsaknad av mångfaldsperspektiv. I förlängningen är vi
övertygande om att ett sådant steg kommer göra Saco mindre relevant för
de målgrupper som borde vara de primära för Saco, nämligen politiker och
beslutsfattare i riksdag och regering.
DIK yrkar
att

Sacos vision bibehålls så som den beslutades i Akademikernas
ansvar enligt följande:
Ett högt kunskapssamhälle för alla, med hög kunskapsnivå,
högt välstånd och stor individuell valfrihet under ansvar.

DIK
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Styrelsens yttrande över motion 7
Vision och värdegrund
Det finns många skolor om hur en vision ska skrivas. Att den på något sätt
ska uttrycka ett framtida önskvärt tillstånd och något Saco ständigt strävar
mot eller som motionären uttrycker det ”vara framåtsyftande” återfinns i
de flesta teoretiska beskrivningar. Teorierna lyfter även fram att en vision
ska vara särskiljande, utmanande men inte helt omöjlig på lång sikt. Många
uttrycker även att de ska rikta sig till medarbetare, men även kunder, media
och samhället i stort.
Motionären anser att den föreslagna visionens inledande mening ”en
framtid där akademiska professioner utvecklas och bidrar till
samhällsbygget” redan är en realitet. Även om styrelsen ser att
utvecklingen och bidraget är något som ständigt måste fortgå och kan
stärkas delar vi motionärens åsikt att den inte är tillräckligt visionär, så som
den formuleras i förslaget till ny vision.
Styrelsens ambition med att föreslå en ny vision är att skapa en tydligare
koppling mellan önskvärt tillstånd och det uppdrag organisationen har.
Sacos existensberättigande som facklig federation för akademiker är
kopplat till att professioner som kräver en högskoleutbildning ska värderas
och respekteras och att utövarnas villkor i arbetslivet är förenliga med god
hälsa. De professioner Sacoförbunden företräder har en avgörande roll i
samhällsutvecklingen. Betydelsen av att de vilar på en stabil kunskapsbas
som ständigt växer via forskning är grunden för nya samhällsviktiga
funktioner, internationell konkurrenskraft och svenskt välstånd. Både ur ett
mänskligt och individuellt liksom ur ett professionellt och
samhällsekonomiskt perspektiv ser styrelsen att hälsa och villkor i
arbetslivet också är viktiga värden för Saco att sträva mot, som bör framgå i
en vision. För att kunna nyttja styrkan i federationen bland annat vid
medlemsrekrytering behövs en vision som fungerar som en mycket
övergripande men ändå gemensam strävan.
Styrelsen ser inte att dagens vision gör federationens uppdrag rättvisa. Den
är heller inte tillräckligt särskiljande och behöver därför omformuleras.
Motionärens synpunkter om den inledande meningen i förslaget till ny
vision beaktas och styrelsen föreslår därför en ny formulering av Sacos
vision på sid. 2 i inriktningsdokumentet.

21/72

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

avslå motionen.
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Motion 8: Sacos roll i en omvärld i förändring
DIK
Arbetsmarknaden förändras i snabb takt vilket ställer nya krav på
arbetsmarknadens parter att analysera omvärlden och utvecklas i takt med
förändringarna. Förändringarna ställer även nya krav på
utbildningssektorn – det är inte självklart att det sätt vi organiserar högre
utbildning på idag är det mest lämpade för morgondagens arbete. DIK
anser därför att det är dags för Saco att tillsammans med förbunden starta
ett nytt utvecklingsarbete.
Det är tveksamt om Sacos medlemsförbund skulle ge samma, eller ens
förenliga, svar på frågor om vad Saco ska göra och vara. Förbunden behöver
mötas och diskutera vad de vill ha Saco till, för att Saco på ett trovärdigt sätt
ska kunna agera som påverkansaktör. Utgångspunkten för diskussionerna
bör vara vad som kommer att krävas i framtiden och vad som är Sacos
uppdrag, detta för att kunna svara på frågan Varför Saco?
DIK föreslår därför att det ska tillsättas tre arbetsgrupper för att staka ut
Sacos väg i en föränderlig värld – en grupp för arbetsmarknaden, en för
högre utbildning och en för Sacos roll och uppdrag.
Utmaningarna för den förändrade arbetsmarknaden,
Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Hoten mot den svenska
arbetsmarknadsmodellen har tidigare betraktats som något som kommer
från EU, med rekommendation om minimilön eller som inskränkningar i
strejkrätten. Men de största utmaningarna kommer förmodligen från de
förändringskrafter som kan beskrivas med ord som digitalisering,
polarisering och dualisering.
Vilken är då fackens roll på en förändrad arbetsmarknad? En ordentlig
genomlysning av fackens roll i allmänhet, och Saco med förbundens roll i
synnerhet, på en automatiserad arbetsmarknad behöver göras. Vi behöver
svar på hur kollektivavtalen bör se ut i framtiden och vad fackens roll är när
anställningar i allt högre utsträckning övergår i egenanställningar och eget
företag. Frågor om vad som bör hända med arbetsmiljöansvar, lönenivåer,
socialförsäkringar och pensioner är nödvändiga att formulera svar kring.
Saco behöver en vision för den arbetsmarknad som håller på att utvecklas
och för en moderniserad svensk modell. Problemen på dagens
arbetsmarknad med grupper som står utanför och andra grupper som det
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går väldigt bra för, visar sig svårlöst inom dagens modell. Vad är Sacos svar
på hur den svenska modellen kan utvecklas för att möta framtidens
arbetsmarknadsutmaningar? Det fackliga uppdraget kommer att fortsätta
vara viktigt, men hur utförs det och hur kan organiseringsgraden
upprätthållas och öka när arbetsmarknaden förändras?
Utmaningar för det framtida lärandet
Dagens och framtidens arbetsmarknad behöver ett utbildningssystem
anpassat för ett livslångt lärande. Det som tidigare var viktigt, VAR och
VAD du studerat, får idag lämna plats för vad du KAN. Synen på vad som
förenar Sacos förbund måste anpassas efter det. Det är inte längre
identifikationen med begreppet akademiker som förenar Sacoförbundens
medlemmar, utan snarare att alla enskilda medlemmar i förbunden har hög
kompetens, har genomgått en eftergymnasial utbildning och därmed visat
en förmåga och vilja att lära och att utvecklas. Istället för att hålla fast vid
akademikerbegreppet bör Saco visa att vi står för kunskap, kompetens och
kontinuerlig kunskapsutveckling. Denna kunskap kan i lika stor
utsträckning komma från högkvalitativa utbildningar på yrkeshögskola som
från högskola och universitet.
En förändrad arbetsmarknad och en ny diskurs kring hur vi ser på
utbildning och kompetens får konsekvenser för högskolan. Den behöver
anpassas efter de krav som kommer och som redan är här – MOOC:s och
livslångt lärande bör ses som självklara delar i högskolans uppdrag. När
arbetskraften behöver kontinuerlig påfyllning av kompetens bör
utformningen av utbildningarna se annorlunda ut. Bolognaprocessen var
ett barn av sin tid, men det kan vara dags att ta nästa steg.
Relationen mellan de eftergymnasiala utbildningarna behöver också ses
över. Är det rimligt att en student som gått två år på en kvalificerad
yrkeshögskoleutbildning ska behöva gå 3 år på högskolan för att sen kunna
vara behörig för en master? Även det informella lärandet har en roll att
spela för att tillgodogöra sig kunskap och kompetenser inom många
områden. Hur kan vi värdera det?
Saco och förbunden behöver en vision för framtidens eftergymnasiala
utbildning och det livslånga lärandet, med fokus på kunskap och
kompetens. Det behövs en beredskap för hur ett förändrat
utbildningslandskap och kompetensbehov under snabb förändring
påverkar Saco och förbunden.
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Sacos uppdrag
Omvälvningarna i samhället gör att frågan om Sacos roll och uppdrag som
en av arbetsmarknadens parter behöver ses över. I propositionen ”Saco i
framtiden” diskuteras frågan hur Saco kan bli starkare, men fokus är riktat
mot förbunden och Sacos struktur, istället för att fokusera på Sacos roll och
uppdrag i relation till omvärlden.
För att kunna arbeta med Sacos varumärke måste frågor som
fackförbundens roll och organisering på en arbetsmarknad i omdaning
definieras. Även vem som kan vara medlem i ett Sacoförbund i ett förändrat
utbildningslandskap, och i vilket förbund, är frågor som måste besvaras
innan Saco eventuellt kan stödja förbunden i rekryteringsarbetet. Dagens
problem med konkurrens om samma medlemmar mellan olika Sacoförbund behöver komma upp på bordet. Bör det finnas ett ’gentlemens
agreement’ att vi inte rekryterar samma medlemmar eller är det fritt fram?
Är det rimligt eller ens önskvärt att vi tydliggör förbundens
medlemsgrupper i de fall där överlapp finns? Hur vill vi att relationerna
mellan förbunden ska se ut? Har Saco en roll i detta?
Förbunden behöver definiera Sacos roll och uppdrag och det behöver
tydliggöras vad Saco som centralorganisation hanterar och vad förbunden
hanterar. I propositionen ”Saco i framtiden” syns en vilja att ta sig an detta,
men samtidigt sker en sammanblandning av Saco som centralorganisation
med förbunden, vilken vi tror är olycklig och som riskerar att bidra till
oklara gränsdragningar. Det varumärkesarbete som pågår närmar sig några
av dessa frågor. Men, de frågor som där ställs är för snävt skrivna genom att
det redan är definierat att rekrytering är en uppgift för Saco. Frågorna som
tas upp i propositionen ”Saco i framtiden” måste därför diskuteras mer
ingående och kan inte hanteras av enbart styrelsen utan måste upp för
diskussion tillsammans med förbunden i att mer djupgående arbete efter
kongressen.
DIK yrkar därför:
att

Saco tillsätter arbetsgrupper med deltagare från förbunden som
ska diskutera och definiera:
1.
2.
3.

utmaningarna och Sacos vision för den förändrade
arbetsmarknaden
utmaningarna och Sacos vision för det framtida lärandet
Sacos roll och uppdrag
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att
DIK

arbetsgruppernas resultat ska förankras i ordföranderåd samt
utökade sådana och beslutas av Sacos styrelse och kongress.
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Styrelsens yttrande över motion 8
Sacos roll i en omvärld i förändring
Motionen tar upp frågor som rör ett antal för Sacofederationen
grundläggande frågor. Styrelsen instämmer i behovet av att dessa frågor
diskuteras under den kommande kongressperioden och har intentionen att
detta ska ske genom de propositioner som lämnas till kongressen.
I propositionen ”Med kunskap utvecklar vi Sverige” föreslår styrelsen
inriktning för Sacos arbetsmarknads- och utbildningspolitik. I
propositionen ”Saco i framtiden” vill styrelsen initiera ett både brett och
djupt arbete med ett antal utmaningar av stor vikt för hela federationen,
inklusive frågor om federationens roll och uppdrag. För styrelsen är det av
yttersta vikt att involvera alla förbund – gemensamt och gruppvis – i
arbetet, och den ser framför sig att ordföranderådet blir ett naturligt nav i
den processen.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad.
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Motion 9: Utbildning och forskning
DIK
DIK ställer sig inte bakom den dikotoma uppdelningen mellan kvalitet och
kvantitet i högre utbildning. Självklart ska samtliga offentligt finansierade
utbildningar som ges hålla en hög kvalitet, oavsett om det gäller
grundskola, gymnasium, yrkeshögskola eller högre utbildning. Men lika väl
som kvaliteten inte får stå tillbaka på grund av kvantiteten så gäller det
samma åt andra hållet. Samhället och arbetsmarknaden står inför
utmaningar som kräver en välutbildad befolkning, både för att upprätthålla
förtroende för demokratin, för att möta behoven på arbetsmarknaden och
för att se till att vi är rustade för de jobb som kommer när robotar och AI tar
över många arbetsuppgifter som idag utförs av människor.
DIK ifrågasätter även den glidning som skett mot en allt större betoning av
arbetsmarknadens behov när det kommer till utbildning. Det är belysande
att begreppet bildning enbart förekommer en gång i dokumentet och att det
inte förekommer i diskussionen om kvalitet vs kvantitet. DIK menar att den
högre utbildningens roll inte är att utbilda för dagens arbetsmarknad utan
för morgondagens, och den möter vi bäst genom att ge breda
förutsättningar så studenter kan välja utbildning med både hjärta och
hjärna. Det är inte självklart att dagens arbetsmarknad är bäst på att tala
om vad morgondagens behöver. Men om individers lust till att lära och
förstå ges goda förutsättningar att även styra utbildningarnas innehåll och
dimensionering kommer deras skaparkraft vara det som formar
morgondagens arbetsmarknad.
DIK ifrågasätter även det flitiga användandet av begreppet ”akademiker” i
texten. Sacos förbund organiserar inte enbart akademiker utan även
kompetenta individer med erfarenheter och utbildning från fler delar av
utbildningssystemet än det akademiska. Det vore klädsamt att även de
synliggjordes i texten.
Med ovanstående som bakgrund yrkar DIK
att

stycke 2 sid. 4 skrivs om på följande sätt:

Högskolan har byggts ut kraftigt de senaste decennierna. Det är viktigt att
Sverige fortsätter satsa på såväl utbildning som forskning. För att höja
kunskapsnivåer och inte bara utbildningsnivåer krävs att utbildningarna
håller hög kvalitet. Resurser måste tillföras för att säkerställa att alla
utbildningar håller hög kvalitet. Mer lärarledd tid, större
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forskningsanknytning genom fler disputerade lärare och bättre
arbetslivsanknytning stärker utbildningarnas kvalitet. Specialisering och
koncentration av utbildningarna kan skapa högre effektivitet, bättre kvalitet
och starkare forskningsanknytning i ett litet land som Sverige.
Utbildningars innehåll och dimensionering ska ge förutsättningar för en
hög nivå av bildning i befolkningen och ta hänsyn till samhällets och
arbetsmarknadens behov, i den utsträckning detta går att förutse. Det fria
valet av utbildning ska värnas och utbildningssystemet ska ge den kunskap
som behövs på en alltmer föränderlig arbetsmarknad och en oförutsägbar
omvärld.
att

punkt 1 och 2 sid. 5 skrivs om på följande sätt:
•

•
att

DIK

All utbildning, från grundskola till högskola, ska hålla hög kvalitet.
Utbildningen ska ge bildning och kunskap nödvändig för ett
demokratiskt samhälle, tillgodose samhällets behov av kompetens
och bygga på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på
beprövad erfarenhet. Forskningen ska vara internationellt
konkurrenskraftig.
Högre utbildning ska hålla hög kvalitet.
texten redigeras så att ’akademiker’ ersätts med ”individer med
hög utbildning och kompetens” eller motsvarande skrivning där så
är möjligt.

29/72

Styrelsens yttrande över motion 9
Utbildning och forskning
Visionen för den högre utbildningen är att all utbildning och forskning ska
hålla högsta möjliga kvalitet – visionen anger i sig inget motsatsförhållande
mellan kvantitet och kvalitet. Dessvärre ser det inte ut så i praktiken på
grund av begränsade resurser. Idag håller många grundutbildningar inte
tillräcklig kvalitet och många studenter har mindre än sex
undervisningstimmar på heltidsstudier. För Sacos del är principfrågan om
akademiska utbildningars kvalitet och forskningsanknytning avgörande och
styrelsen ser därför att det idag finns en tydlig målkonflikt mellan kvalitet
och kvantitet i utbildningen.
En akademisk utbildning kan definieras både på basen av längd och
innehåll: en akademisk utbildning definieras som en minst treårig
högskoleutbildning. Akademiska utbildningar ska ha forskningsanknytning
och måste vara tillräckligt långa för att de ska kunna ge utrymme för större
egna studier där metoder och aktuella forskningsresultat ifrågasätts och
analyseras. En poäng med en akademisk examen är att den ska ge förmågan
att analysera och dra egna slutsatser vilket är en generisk kunskap och
bildning som gör det möjligt att utveckla sina kunskaper löpande. Därför
ska också högskolan i första hand hålla fast vid sitt kärnuppdrag och
koncentrera uppgifterna och resurserna för att säkra kvaliteteten på
forskning och undervisning.
Styrelsen delar motionärens syn att en viktig del av högskoleutbildningen är
att den ger bildning. Begreppet bildning läggs till i första punkten i
punktsatserna under stycket Utbildning och forskning.
Sacoförbundens stora utmaning är att rekrytera alla de nya akademiker
som läser vid universitet och högskolor. Saco är en sammanslutning av
förbund som organiserar akademiker. Detta regleras även i Sacos
nuvarande stadgar. Eventuella förändringar av stadgarna bör diskuteras
inom ramen för framtidspropositionen.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse att-sats två besvarad

att

i övrigt avslå motionen.

30/72

Motion 10: Saco – en federation för Sveriges
akademiker
Lärarnas Riksförbund
Enligt SCB är det idag fler högutbildade än lågutbildade i Sverige. Andelen
högutbildade, det vill säga andelen med en eftergymnasial utbildning på tre
år eller mer, är idag 27 procent. Andelen lågutbildade är 12 procent. År
1990 var andelen högutbildade 11 procent och andelen lågutbildade hela 33
procent. Antalet registrerade studenter vid universitet och högskolor har
fördubblats från cirka 200 000 i början på 1990-talet till dagens drygt
400 000.
Förändringen innebär att svensk arbetsmarknad är och har varit i kraftig
förändring. Det innebär även en förskjutning när det gäller facklig
organisering. En förskjutning som borde innebära att Saco och dess
medlemmar borde vara den dominerande kraften på arbetstagarsidan i det
svenska partssystemet.
Saco och dess medlemsförbund har haft en medlemstillväxt, men denna
tillväxt är synnerligen blygsam, och i förhållande till antalet akademiker på
arbetsmarknaden är den negativ.
Vi konstaterar att det idag finns stora akademikergrupper som inte
representeras i något Saco-förbund. Ett exempel på en sådan grupp är
förskollärare, det finns idag cirka 45 000 yrkesverksamma förskollärare
som trots sin akademiska examen inte har något naturligt förbund inom
federationen utan hänvisas till andra förbund.
Lärarnas Riksförbund anser att Saco bör vara den självklara mötesplatsen
för Sveriges akademiker. Skiftet som ägt rum på arbetsmarknaden är en
fråga för hela federationen och kongressen bör därför uppdra till
tillträdande styrelse att återkomma med förslag på hur Saco och dess
förbund ska kunna utgöra ett slagkraftigt alternativ för Sveriges
akademiker.
Det som förenar förbunden inom federationen är att vi tror på
professionernas autonomi i yrkesutövningen. Våra yrkesgrupper ska inte
detaljregleras utan det är via förtroendefulla relationer mellan professionen
och elever, klienter och patienter som verksamheten utvecklas. Förbundet
kan konstatera att ett flertal professioner är utsatta för en stark press och
att det finns en trend att arbetsgivare vill öka regleringen för yrkesgrupper
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som tidigare haft stort professionellt friutrymme. Förbundet anser att Saco
och dess medlemsförbund ska utgöra en starkare kraft för professionernas
självständighet.
Professionernas friutrymme bygger traditionellt också på samhällets tillit,
men även här ser vi att yttre kontroll fått ersätta det förtroende som tidigare
byggts utifrån tilltron till våra medlemmars förmåga att bygga sin
yrkesutövning på vetenskap och beprövad erfarenhet. Utvärdering och
kontrollfunktioner kan och ska inte ersätta tron på en akademiskt utbildad
persons individuella yrkesansvar. Styrsystemen ska stödja professionerna i
deras yrkesutövning, inte bevaka eller ifrågasätta dem.
Yrkande:
att

kongressen uppdrar till styrelsen att utreda på vilket sätt Saco kan
stärka sin roll som federation och därmed den självklara
mötesplatsen för Sveriges akademiker

att

den professionella autonomin för förbundens yrkesgrupper ska
utgöra en av Sacos profilfrågor för kongressperioden.

Lärarnas Riksförbund
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Styrelsens yttrande över motion 10
Saco – en federation för Sveriges akademiker
Styrelsen anser att motionen adresserar för federationen ytterst relevanta
frågor.
Formuleringen ”den självklara mötesplatsen för Sveriges akademiker”
arbetas in i propositionen ”Saco i framtiden”. Ett förtydligande görs också
om den involverande process som styrelsen önskar i det arbete som föreslås
utifrån propositionen.
I övrigt bedömer styrelsen att intentionerna i motionen stämmer väl
överens med styrelsens avsikter med och i nämnda proposition.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad.
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Motion 11: En federation för framtidens
akademiker
Naturvetarna
Naturvetarna föreslår Saco-kongressen att uppdra åt Saco;
att

Saco tillsammans med förbunden startar och driver en
tankesmedja med uppdraget att ta fram underlag för hur Saco och
förbunden ska kunna fortsätta vara relevanta och attraktiva
aktörer för akademiker på den dynamiska arbetsmarknad och i det
samhällssystem som de är och bör vara en del av

att

kartlägga och analysera hur den svenska modellen och
arbetsmarknadens trygghetssystem behöver utvecklas för att vara
ändamålsenliga för akademiker med olika arbets- och
uppdragsformer över hela arbetsmarknaden och ett helt arbetsliv.

För att Saco och dess medlemsförbund ska kunna maximera på vad
framtidens arbetsmarknad har att erbjuda, måste organisationen inte bara
ligga i framkant, utan rentav vara före sin tid och leda utvecklingen.
Arbetsmarknaden är ständigt föränderlig, så har det varit bakåt i tiden och
så lär det också förbli framöver. En av styrkorna i den svenska
partsmodellen är att den ger goda förutsättningar till snabba omställningar
på arbetsmarknaden med så lite friktion som möjligt. Den svenska
modellen kommer troligtvis att sättas på prov på ett sätt vi aldrig varit med
om tidigare. Arbetsmarknaden blir alltmer komplex och etablerade normer
luckras upp. En allt flexiblare arbetsmarknad, med nya
organisationsformer, stor rörlighet, internationell mobilitet, nya
karriärmönster, snabb kunskapsutveckling och ny arbetsmetodik, förändrar
akademikerns behov av stöd i arbetslivet. Akademiker leder utvecklingen
och är ofta först ut med nya arbetsformer. Saco bör därför ta ledningen i
dessa frågor och vara både pragmatiska och snabbfotade i att hitta
lösningar anpassade till morgondagens kunskapsbärare.
Den svenska partsmodellen är en styrka för Sverige och en grundbult för
starka fackliga organisationer. De svenska särdragen kan fortsatt vara en
konkurrensfördel i förhållande till omvärlden, även på en rörligare och
flexiblare arbetsmarknad. Men det förutsätter att modellen anpassas till
utvecklingen så att den fortsatt kan bidra till att skapa goda förutsättningar
för såväl arbetstagare som arbetsgivare. De trygghetssystem vi gemensamt
byggt upp behöver även de utvecklas för att kunna stödja och utveckla

34/72

individer över hela arbetsmarknaden och under hela arbetslivet. Systemen
har vi byggt för att med kollektiv styrka skapa möjligheter, och inte hinder,
för individernas utveckling. Akademikers kompetens och arbetsmöjligheter
präglas av mångfald. Systemen måste fortsätta utvecklas för att nu och i
framtiden kunna hantera denna komplexitet.
Det fackliga erbjudandet måste anpassas till kunskapsbärarnas behov för
att vara framgångsrikt. Saco ska ta på sig ledartröjan och samla förbunden i
en tankesmedja med uppdraget att med fakta och goda argument visa att
Saco och förbunden är relevanta, viktiga och attraktiva för professionella
akademiker nu och i framtiden. Tankesmedjan bör verka som en
självständig gruppering med representation från samtliga förbund under
ledning av Saco. Det är också av yttersta vikt att arbetsgruppen har tydligt
definierade ansvarsområden och uppdrag.
Naturvetarna
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Styrelsens yttrande över motion 11
En federation för framtidens akademiker
Arbetsmarknaden utvecklas och förändras ständigt vilket innebär såväl
utmaningar som möjligheter. Villkoren på arbetsmarknaden är en fråga för
parterna och den svenska partsmodellen har länge varit framgångsrik för
svensk ekonomi och välfärd. Mycket tack vare partsmodellens förmåga att
vara flexibel och anpassningsbar till olika branscher och omvärldsförändringar. Saco bör även framgent förlita sig på den svenska modellen
och dess förmåga att utvecklas organiskt med utvecklingen på
arbetsmarknaden.
Arbetet med att möta framtidens arbetsmarknad och att fortsatt vara
relevanta för akademiker är ett arbete som Saco med fördel gör tillsammans
med förbunden. Genom fortsatt arbete med ökad och effektivare samverkan
inom federation kan vi inom ramen för redan befintlig organisation skapa
goda förutsättningar för detta arbete. Sacokansliet kan dock bli bättre på att
utnyttja den kompetens som finns inom federationen för att vitalisera och
fortsatt vara innovativa i vårt arbete. Det tar tid att starta upp en ny
verksamhet och etablera sådant förtroende och trovärdighet som Saco
redan nu har. Därför är det effektivare och mer gynnsamt att Sacos arbete
även fortsättningsvis bedrivs inom ramen för den befintliga verksamheten.
Styrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att göra en
kartläggning och analys av den svenska partsmodellen och
arbetsmarknadens trygghetssystem i förhållande till de förändringar som
sker på arbetsmarknaden. Genom att skapa en kontext kan vi få en
förståelse för vilka behov en förändrad arbetsmarknad innebär och hur vi
kan hörsamma behoven för att även i framtiden vara relevanta för våra
medlemmar och akademiker oavsett anlitandeform.
Redan i nuvarande verksamhetsplanering är ett övergripande mål under
’Arbetsliv’ att Saco ska verka för att möta de behov som uppstår vid atypiska
anlitandeformer och i Styrelsens förslag till inriktningsdokument 2017–
2021 framgår det under rubriken ’Framtidens partsmodell’ att Saco ska
verka för att
•
•

villkoren på svensk arbetsmarknad huvudsakligen ska sättas av
parterna utan inblandning från EU eller den svenska staten
Sacoförbunden ska vara relevanta för akademiker oavsett
anlitandeform.
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Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

avslå motionens första att-sats

att

anse motionens andra att-sats besvarad.
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Motion 12: Saco behöver bli en tydligare part i
arbetet för hållbar hälsa
Saco vård
Sverige står inför stora utmaningar. Demografin förändras dramatiskt de
närmsta åren då antalet barn och äldre ökar, detta samtidigt som
ohälsotalen rusar i höjden. Gapet mellan de grupper som har den bästa
hälsan och de som har den sämsta hälsan i samhället ökar samtidigt som vi
ser växande krav på välfärden och tuffare ekonomiska villkor för landsting
och kommuner. Den svenska välfärden står inför stora utmaningar.
Lösningarna på dessa utmaningar kommer inte av sig självt och definitivt
inte om vi gör som vi alltid har gjort, då kommer vi se samma resultat som
nu. Som enskilda förbund, och tillsammans som federation, är vi en del av
något större. Vi är en del av ett större sammanhang, ett samhälle och
system. 2015 antog FN nya utvecklingsmål för de kommande 15 åren, och
för första gången fanns hälsa med som ett eget mål. Vetskapen om att god
hälsa är en förutsättning för människor att kunna nå sin fulla potential och
möjligheten till att bidra i samhället börjar sätta sina spår. Samtidigt vet vi
att många barn och unga idag mår dåligt, både fysiskt och psykiskt, och om
de inte får rätt hjälp riskerar detta bidra till utanförskap och i förlängningen
sämre förutsättningar och större utsatthet för dessa individer i vuxenlivet. I
detta arbete är skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete viktigt. Ett
viktigt initiativ som tagits är Kommissionen för jämlik hälsas pågående
arbete, vars uppgift är att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna
i samhället minskar. Att investera i hållbar hälsa är att återinvestera i
samhället.
Men som federation borde vi ställa oss frågan hur vi tillsammans skulle
kunna bidra till att skapa förutsättningar för hållbar hälsa och bidra till
lösningar för att möta de utmaningar vi nu står mitt i. Men även hur vi
tillsammans kan påverka den utveckling som nu sker. Vi kan inte luta oss
tillbaka och tro att andra ska komma med lösningarna, vi är alla en del av
lösningen. Därför behöver vi utmana oss själva och våga tänka nytt.
Historiskt sett har Sacos engagemang inom hållbar hälsa varit litet, vilket är
en stor brist. Våra 10 förbund samlar cirka 200 000 medlemmar inom
hälso- och sjukvårdssektorn, och vi ser stora brister i att Saco idag inte är
en aktiv part i debatten om hållbar hälsa och välfärdens utveckling. Som en
del i samhället har Saco ett ansvar för att bidra till lösningar på de
samhällsutmaningar som vi står inför, där hållbar hälsa är ett viktigt
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område. Genom att samla oss kan vi tillsammans skapa större gehör för
gemensamma lösningar. Men för detta krävs att Saco finns med och bidrar i
diskussionerna och har kunskap i frågor som rör hållbar hälsa. Saco skulle
kunna utmana, ta större plats och i större utsträckning bidra till
konstruktiva förslag för en hållbar hälsa och en stärkt välfärd.
Med anledning av ovan anförda föreslår vi kongressen besluta
att

Saco antar hållbar hälsa som ett prioriterat fokusområde i
kommande verksamhetsplan.

Saco vård
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Styrelsens yttrande över motion 12
Saco behöver bli en tydligare part i arbetet för hållbar hälsa
Styrelsen delar motionärernas syn vad gäller vikten av att arbeta med
hållbar hälsa i ett vidare perspektiv. Saco har länge arbetat med hälsofrågor
kopplade till arbetslivet och i inriktningsdokumentet står skrivet om t ex
arbetsmiljö, stress, psykisk ohälsa och vikten av förebyggande arbete på
arbetsplatserna. Motionen beskriver bl.a. hur ökade hälsoklyftor och den
demografiska utvecklingen medför att den svenska välfärden står inför
stora utmaningar. Hälsofrågor är av stort samhällspolitiskt intresse inte
minst ur ett makroekonomiskt perspektiv. Finansieringen av välfärden är
en utmaning och förebyggande insatser är nödvändigt för att minska
kostnaderna för samhället på lång sikt.
En friskare befolkning som i högre grad har god hälsa minskar belastningen
på den offentliga välfärden. Därför är det både ur ett individperspektiv och
samhällsperspektiv viktigt att förebygga ohälsa genom tidiga insatser. Idag
saknas tillräckliga resurser inom vården för detta men det saknas också ett
tydligt förebyggande uppdrag för hälso- och sjukvården.
Ett annat perspektiv på frågan handlar om vikten av en långsiktigt hållbar
sjukförsäkring och att verka för att minska sjukskrivningstalen. En mer
arbetsfokuserad hälso- och sjukvård skulle bidra till bättre och snabbare
rehabiliteringsprocesser.
Saco kan verka för en översyn av hälso- och sjukvårdslagen med hänsyn
både till behovet av ett tydligare uppdrag kring förebyggande insatser men
också behovet av en mer arbetsfokuserad hälso- och sjukvård. Detta togs
bland annat upp i socialförsäkringsutredningen ”Mer trygghet och bättre
försäkring” (SOU 2015:21)
Tidigare forskning visar att utbildningsnivå har betydelse för hälsan. Ändå
drabbas idag akademiker i högre grad av ohälsa, särskilt psykisk ohälsa.
Saco kan bidra till utvecklingen mot hållbar hälsa genom att analysera
sambandet mellan ökande hälsoklyftor och utbildning.
Tillsammans med den kompetens de 10 förbund vars medlemmar arbetar
inom hälso- och sjukvården besitter, kan Saco bidra i arbetet för en hållbar
hälsa. Saco kan i samverkan med Saco hälso- och sjukvård skapa en unik
plattform för detta arbete. Arbetet med hållbar hälsa har också tydliga
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kopplingar till frågan om välfärdens framtida uppdrag och finansiering,
vilken behandlas i motion 13.
Akademiker i professioner som arbetar inom hälso- och sjukvården är
viktiga för välfärden. De behöver goda villkor och förutsättningar att utöva
sin profession. Det finns också ett stort rekryteringsbehov framöver.
Professionsfrågorna driver dock förbunden bäst själva.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad.
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Motion 13: Framtidens välfärd i behov av
långsiktiga finansieringslösningar
Sveriges läkarförbund
SKL släppte 2010 en rapport om välfärdens finansieringsbehov fram till
2035. Rapporten orsakade stor debatt och menade att det skulle krävas
motsvarande 13 kronor i skattehöjning 2035 för att klara befintliga
välfärdsåtaganden. Slutsatserna var att det fanns få entydiga svar på
lösningar av välfärdens finansieringsdilemma. På grund av förändrad
demografi och medborgarnas förväntningar på välfärdstjänsterna menade
man att lösningen var att få fram politiska beslut om finansiering och
verksamhetsprioriteringar.
2015 släppte Konjunkturinstitutet en liknande rapport där man slog fast att
statens intäkter behöver öka med 160 miljarder kronor fram till 2020 för
att täcka välfärdens befintliga åtaganden.
Det finns redan ett stort gap mellan behoven och befintliga resurser i
välfärdssystemen. Vår uppfattning av vad som är rimligt gentemot en
patient, medborgare eller brukare går allt oftare på tvärs med de
ekonomiska förutsättningarna. En parlamentarisk utredning, med en bred
uppslutning över partigränserna, skulle sätta tydliga prioriterings- och
finansieringsramar för välfärden framöver.
Det görs flera teknologiska och medicinska framsteg i välfärdssektorn.
Dessa är i grunden bra och viktiga för samhällsutvecklingen. Sektorn är i
början av en teknologisk revolution, inte minst när det gäller
digitaliseringen. Denna utveckling leder ofta på sikt till stora
samhällsekonomiska vinster och en stor förtjänst för den enskilde
medborgaren. Samtidigt hamnar de initiala kostnaderna ofta nere i
verksamheten, och får där ställas mot annan befintlig verksamhet.
Möjligheten att ta del av utvecklingen blir därmed beroende på den lokala
välfärdsenhetens ekonomiska förutsättningar. Vi menar att detta i grunden
är en jämlikhetsfråga som borde handla om politiska prioriteringar.
Vi ser med oro på välfärdens finansierings- och prioriteringsbehov. Flera
delar av sektorn är redan idag hårt ansträngd med svåra prioriteringar. Hur
den framtida finansieringen och prioriteringarna ska se ut i välfärden
behöver därför utredas skyndsamt, om medborgarnas förtroende för den
offentligt finansierade välfärden ska bibehållas. Saco har sedan tidigare
slagit fast behovet av en skattereform. Vi menar att välfärdens finansiering
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och prioriteringar nu kräver ett likartat påverkansarbete från Sacos sida.
Saco har en bred uppslutning av professionsförbund som verkar i eller är
beroende av välfärdssektorn. Centralorganisationen skulle därför ha ett
starkt allmänpolitiskt förtroende att driva välfärdsfrågorna framåt.
Det är politikernas uppgift att ta på sig ledartröjan om välfärdens
finansiering – den uppgiften kan inte lämpas över på professionerna.
Välfärden behöver byggas på blocköverskridande och långsiktiga strategier.
Därför menar vi att det är hög tid för Saco att driva frågan om att landets
partier tar sitt ansvar och utreder åtgärder som behövs för att säkerställa en
hållbar framtid för svensk välfärdssektor.
Vi yrkar därför att
-

Saco arbetar för att det tillsätts en bred parlamentarisk kommitté.
Uppdraget ska vara att hitta långsiktiga lösningar för välfärdens
framtida åtagande och finansiering.

Sveriges läkarförbund
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Styrelsens yttrande över motion 13
Framtidens välfärd i behov av långsiktiga finansieringslösningar
Styrelsen delar motionärens syn på problematiken kring välfärdens
finansiering. Det offentliga åtagande för välfärden och dess finansiering
hänger starkt ihop med skattesystemet och möjligheterna att finansiera
hela den offentliga verksamheten. Liksom att Saco vill se en översyn av
skattesystemet med fokus på sänkt skatt på arbete, så bör vi ta oss an frågan
om välfärdsåtagandet och välfärdens finansiering. Som motionären skriver
berörs många akademiker av förhållandena inom välfärden då många
samhällsbärande professioner är anslutna till ett Sacoförbund.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

bifalla motionen.
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Motion 14: Översyn av Arbetsmiljölagen
Sveriges läkarförbund
Arbetsmiljölagen (AML) trädde i kraft 1978 och har under de senaste 40
åren varit grundläggande i arbetsmiljöarbetet för arbetstagaren samtidigt
som den syftar till att verka förebyggande mot arbetsskador. Trots att
lagstiftaren betonade psykiska risker starkare i den då nya ramlagen är den
fortsatt utformad på ett sätt som ger starkare skydd för industriarbetare än
för arbetstagare inom kontaktyrken. Dagens arbetsmarknad ställer högre
krav på medarbetare, speciellt inom kontaktyrken, att vara flexibla:
tillgängliga större delen av dygnet, arbeta vid flera olika geografiska platser,
större flexibilitet med arbetstider etcetera. Ett heltidsarbete om 40 timmar
per vecka kommer därför i praktiken att resultera i fler arbetade timmar
och framför allt vara betydligt mer krävande för arbetstagaren. Den
utvecklingen var svår att förutse 1978 men har skapat en situation där AML
är otillräcklig och oflexibel.
Inom gruppen kontaktyrken finns en stor andel branscher som är
kvinnodominerade, vilket resulterar i en diskriminerande lagstiftning som
ger män ett starkare skydd än kvinnor, vilket i sin tur kan vara orsaken till
en högre sjukfrånvaro och ohälsa hos just kvinnor. Även akademiker verkar
ofta inom ramen för kontaktyrken och har därför ett sämre skydd i
arbetsmiljölagstiftningen än många andra arbetstagare.
Lagen innehåller också flera otydligheter vad gäller ansvaret för offentligt
anställda, samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare (där
skyddsombuden ingår) och möjligheter att utkräva juridiskt ansvar. Likaså
kommer AML till korta för arbetstagare som har sitt arbete förlagt till
arbetsplatser där någon annan chef har arbetsmiljöansvaret, det vill säga
där det inte råder strikt linjeorganisation.
Vidare är det i dagens arbetsliv omöjligt för ett enskilt skyddsombud att
bevaka alla professioners arbetsmiljö. Lagen behöver ge bättre stöd för
fördelning av skyddsarbetet mellan olika fackliga organisationer.
Sammantaget gör detta att Arbetsmiljölagens tillämpning alltmer kommit
att uppvisa brister och utrymme för oklarheter i nutidens arbetsliv, vilket
berör många av våra medlemmar.
Sedan 1990-talet har antalet föreskrifter från Arbetsmiljöverket nästintill
halverats från 140 till cirka 80 och det har gjorts flera försök att komma
tillrätta med problemen. Senast kom Arbetsmiljöverket med nya
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föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
Grundproblemet i Arbetsmiljölagen kvarstår dock fortfarande och
Läkarförbundet anser att det behövs en översyn av både lagstiftningen och
lagstiftningens implementering för att åstadkomma en jämlik garanti för en
god arbetsmiljö över alla branscher.
Sveriges läkarförbund föreslår kongressen att besluta att ge Sacos styrelse i
uppdrag
-

Att Saco verkar för en översyn av Arbetsmiljölagen som syftar till
att anpassa lagen mot dagens och framtidens arbetsmarknad.

Sveriges läkarförbund
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Styrelsens yttrande över motion 14
Motion till Sacos kongress om översyn av Arbetsmiljölagen
Styrelsen ser det som väsentligt att uppnå jämställda
arbetsmiljöförutsättningar men anser att det huvudsakligen inte är genom
förändringar i arbetsmiljölagen detta kommer ske. Den ojämställdhet som
råder i samhället återfinns även i arbetslivet. Det resulterar i olika villkor
och arbetsmiljörisker i kvinno- och mansdominerade arbeten. Saco
efterfrågar mer kunskap/forskning om kvinnors och mäns olika
förutsättningar och villkor i arbetslivet och vilka konsekvenser de får. Saco
menar också att genom att använda det systematiska arbetsmiljöarbetet och
den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö aktivt i
arbetsmiljöarbetet, kan vi ta steg framåt i att förbättra akademikers
arbetsmiljö.
Den offentliga utredningen ”Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas
ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24) presenterade under våren sitt
betänkande. Utredningens uppdrag har varit att kartlägga trender och nya
former för arbete i Sverige idag. Utredningen har redovisat de utmaningar
man ser i det moderna arbetslivet och kopplat till detta analyserat och
bedömt om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är
ändamålsenliga. Man har också haft i uppdrag att redovisa eventuella
brister i regelverket (Arbetsmiljölagen).
Saco har suttit med i utredningens referensgrupp och också haft en
motsvarande grupp för förbunden, för att följa arbetet och kunna påverka.
Av de inspel Sacokansliet fått under utredningens gång och de remissvar
som skickats in från förbunden har synpunkter på arbetsmiljölagens
bristande skydd för kvinnor inte särskilt dykt upp. Däremot har förbunden
vid flera tillfällen problematiserat kring företeelser som det gränslösa
arbetet och egenanställningar och dess förutsättningar. Dock har få
konkreta förslag på förändringar i lagen relaterat till det moderna
arbetslivet kommit in.
De synpunkter som remissinstanserna framfört på SOU 2017:24 hanteras
nu vidare av arbetsmarknadsdepartementet.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad.

47/72

Motion 15: Kompetensrekrytering till
välfärdssektorn
Sveriges Tandläkarförbund
I dagens hälso- och sjukvård, tandvård, omsorg och skolverksamhet finns
idag ett rikt spektra av arbetsgivare.
Utöver kommuner och landsting så finns såväl privata företag, stat och
idéburna verksamheter. Samtliga är viktiga aktörer för att klara framtidens
behov.
Det gäller den s.k. Inriktningspropositionen och är text som återfinns längst
ned på sidan 6 i kapitlet Lön och Livslön, där ett stycke behandlar
kompetensrekrytering till den s.k. välfärdssektorn.
Där skriver man om att landsting och kommuner behöver rekrytera rätt
kompetens, men samma utmaning gäller ju de övriga aktörerna, och det här
stycket behöver textjusteras så det blir neutralt avseende ägarförhållanden
och inte enbart adresserar den landstingskommunala sektorn.
Vi yrkar därför på Att
Förbundskongressen beslutar om en omformulering av nedanstående
stycke
”Det är inom vård, skola och omsorg som det under lång tid framöver
kommer att finnas stora rekryteringsbehov av akademiker. Kan
kommuner och landsting inte rekrytera rätt kompetens kommer
kvaliteten i välfärden att försämras och välfärdssystemets legitimitet
att ifrågasättas”
Till
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Det är inom vård, skola och omsorg som det under lång tid framöver
kommer att finnas stora rekryteringsbehov av akademiker. Kan kommuner,
landsting, den privata sektorn och övriga aktörer inte rekrytera rätt
kompetens kommer kvaliteten i välfärden att försämras och
välfärdssystemets legitimitet att ifrågasättas
För Sveriges Tandläkarförbund
Hans Göransson
Förbundsordförande
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Styrelsens yttrande över motion 15
Kompetensrekrytering till välfärdssektorn
Styrelsen tillstyrker motionärens tankar om att även andra aktörer än
kommuner och landsting kommer att behöva rekrytera akademiker till
välfärdsyrken. Formuleringen i förslaget till inriktningsdokument ändras i
enlighet med motionen.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

bifalla motionen.
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Motion 16: Angående propositionen ”Med kunskap
utvecklar vi Sverige”, stycket ”Framtidens hållbara
arbetsliv”
Akademikerförbundet SSR
I propositionens stycke ”Framtidens hållbara arbetsliv” förs ett resonemang
om hållbar hälsa och behovet av ett välfungerande arbetsmiljöarbete.
Dokumentet för också ett resonemang om ett längre arbetsliv och skriver
”Pensionsåldern bör justeras uppåt i takt med att medellivslängden ökar.”
(s 10, stycke 4).
Den formuleringen täcker dåligt hela resonemanget om behovet av ett
längre arbetsliv och fler arbetade timmar, samt bättre förutsättningar att
arbeta längre upp i åldrarna. Vi föreslår därmed att den meningen utgår
och ersätts med följande stycke:
”Det är avgörande att antalet arbetade timmar och åren i arbetslivet kan
öka i takt med att medellivslängden ökar. Det kan dock ske på ett flertal
olika sätt. Inträdet på arbetsmarknaden kan tidigareläggas. Avbrotten
mitt i arbetslivet kan förkortas (om de så handlar om ohälsa,
föräldraledighet för kvinnor, arbetslöshet eller annat). Ett senare
arbetslivsutträde kan skapas genom att ge bättre förutsättningar för
livslångt lärande mitt i arbetslivet och bättre arbetsmiljö generellt.
Möjligheten finns också att senarelägga vissa åldersgränser vid utträdet
från arbetsmarknaden, men att betona dem ensidigt sätter fokus enbart
på en del av problemet.
Möjligheten att kompetenspåfylla mitt i arbetslivet är avgörande för att
skapa ett längre arbetsliv. Det kan uppnås på flera olika, kompletterande,
sätt. Möjligheten att ta studiemedel högre upp i åldrarna bör utökas,
omställningsorganisationerna bör kunna stödja personer som behöver
karriärväxla eller karriärpåfylla mitt i arbetslivet för att inte riskera att
komma i en situation av arbetsbrist. Parterna skulle också, statligt
subventionerat, kunna ta ett större ansvar för att få långtidssjukskrivna
tillbaka i arbetslivet och i övrigt arbeta systematiskt med
arbetsmiljöarbete – före, under och efter sjukskrivning.
Kompletterande utbildningar inom högre utbildning riktade till personer
mitt i arbetslivet måste bli mer frekventa. Det bör också övervägas om
inte staten, tillsammans med parterna, kan ta ett ansvar för att det ska
vara möjligt att studera mitt i arbetslivet med andra
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finansieringslösningar än studiemedel. Rätten att ta tjänstledigt för
kompetenspåfyllnad mitt i arbetslivet bör även vara generös.
Åtgärderna för att öka förutsättningarna för ett längre arbetsliv är ett
åtagande såväl från statens sida som från parternas.”
Stycket fortsätter sedan med: ”En flexibel övergång…”.
Som följd av det anser vi att punkt 2 på sidan 12 måste justeras med att
meningen ”Pensionsåldern bör justeras uppåt i takt med att
medellivslängden ökar” tas bort och ersätts med:
”Förutsättningarna för ett längre arbetsliv och fler arbetade timmar
måste förbättras. Det bör ske såväl genom åtgärder för att tidigarelägga
arbetsmarknadsinträdet, som att förkorta avbrotten i arbetslivet och ge
förutsättningar för ett senare arbetslivsutträde. För att detta ska uppnås
krävs att såväl stat som parter gemensamt tar ansvar för detta.”
Sista bisatsen ändras till: ”Övergången mellan arbetsliv och pension ska
vara mer flexibel än idag.”
Med anledning av ovanstående yrkar Akademikerförbundet SSR
att

meningen ”Pensionsåldern bör justeras uppåt i takt med att
medellivslängden ökar” utgår

att

ett nytt stycke införs istället för ”Pensionsåldern bör justeras
uppåt i takt med att medellivslängden ökar” med ovanstående
lydelse

att

punkt 2 under stycket ”Framtidens hållbara arbetsliv” justeras
genom att meningen ”Pensionsåldern ska justeras uppåt i takt
med att medellivslängden ökar” stryks och ersätts med
ovanstående punktförslag. Punktens sista bisats görs till en
fristående mening med lydelsen: ”Övergången mellan arbetsliv
och pension ska vara mer flexibel än idag”.

Akademikerförbundet SSR
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Styrelsens yttrande över motion 16
Angående propositionen ”Med kunskap utvecklar vi Sverige”,
stycket ”Framtidens hållbara arbetsliv”
Styrelsen förstår vad motionären menar. Styrelsen föreslår därför att texten
i inriktningsdokumentet omformuleras i motionens andemening.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad.
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Motion 17: Angående propositionen ”Med kunskap
utvecklar vi Sverige”, stycket ”Framtidens
partsmodell”
Akademikerförbundet SSR
Propositionen nämner rörande utmaningarna för den svenska
arbetsmarknadsmodellen framförallt: 1 – krav på minimilöner, 2 –
allmängiltigförklaring, 3 – statlig inblandning i lönebildningen, 4 – krav på
sänkta ingångslöner, och 5 – kraven på förändring av Las.
Vi menar också att partsmodellen är utmanad och att inte minst
tudelningen på arbetsmarknaden måste mötas. Saco skriver att ”Saco
värnar partsautonomin och vill att arbetsmarknaden regleras av
arbetsmarknadens parter utan ingripande från EU eller den svenska
staten”. (s. 9, stycke 2).
Det vi dock saknar är ett konstruktivt förslag på hur den svenska
partsmodellen bättre kan svara mot vår tids utmaningar på
arbetsmarknaden. Vi menar att en konstruktiv ansats till hur parterna
tillsammans kan minska de problem som finns på svensk arbetsmarknad är
det viktigaste sättet att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och
den svenska partsautonomin.
Ett tillskott till texten som ett nytt tredje stycke på sid s. 9 skulle kunna
vara:
”Kollektivavtal, andra partslösningar och fackförbunden som stora
medlemsorganisationer måste på ett bättre sätt svara emot de
utmaningar som finns på arbetsmarknaden. Livslångt lärande skulle på
ett tydligare kunna vara en del av omställningsorganisationernas
uppdrag. Etableringen av nyanlända bör vara en större del av parternas
arbete för en välfungerande arbetsmarknad. Snabbspår och andra
partslösningar är exempel på hur parterna kan vara aktiva i att skapa en
bättre arbetsmarknadspolitik.
Vi kan också som fackförbund arbeta för att öka tillgången på
praktikplatser och handledare för nyanlända och främja att attityder ute
på arbetsplatserna präglas av en öppenhet för utbildning och erfarenhet
från andra länder som en viktig tillgång hos framtida kollegor. Det är
avgörande att Saco värnar att de som har en akademisk utbildning kan
arbeta på jobb som motsvarar deras utbildningsnivå. Det innebär inte
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enbart fokus på nyanlända akademiker, utan även på den stora grupp
utlandsutbildade akademiker som kommit in på svensk arbetsmarknad,
men på arbetsuppgifter som inte kräver akademisk utbildning.”
Med anledning av ovanstående yrkar Akademikerförbundet SSR
att

ett nytt tredje stycke enligt ovan tillfogas stycket ”Framtidens
partsmodell”.

Akademikerförbundet SSR
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Styrelsens yttrande över motion 17
Angående propositionen ”Med kunskap utvecklar vi Sverige”,
stycket ”Framtidens partsmodell”
Styrelsen instämmer i motionärens inställning om vikten av att bidra med
konstruktiva förslag på lösningar för att värna den svenska partsmodellen.
Att partsmodellen utmanas har sin grund i arbetsmarknadens förändrade
villkor. Samtidigt är det genom partsmodellen som vi bäst möter
förändrade villkor på arbetsmarknaden. I linje med Framtidspropositionen
kan vi genom fortsatt och förbättrad samverkan och samarbete inom
federationen, tillsammans ta fram konstruktiva förslag för att möta
framtidens arbetsmarknad.
Saco verkar redan nu för väl underbyggda och konstruktiva förslag på hur vi
möter akademikers behov på arbetsmarknaden. I Inriktningsdokumentet
under rubriken ’Utbildning och Forskning’ betonas vikten av ett snabbt och
enkelt system för akademiker med internationella examina att validera och
komplettera sin utbildning och behovet av kompetensutveckling för
akademiker genom hela arbetslivet.
Mot bakgrund av motionen har styrelsen även valt att komplettera stycke 9
under rubriken ’Utbildning och Forskning’ enligt följande (markeras i
kursiv stil).
”Invandrade akademiker är en stor och växande grupp på den svenska
arbetsmarknaden, bland annat mot bakgrund av en orolig värld. De
akademiker som flyttar till Sverige från ett annat land måste tidigt få
kvalificerad information om och vägledning till den svenska
arbetsmarknaden. Därutöver krävs ett snabbt och enkelt system för att
validera och komplettera utbildning både för invandrade akademiker och
för svenskfödda akademiker med internationella examina. Saco värnar om
att de som har en akademisk utbildning ska kunna arbeta i ett yrke som
motsvarar deras utbildningsnivå.”
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad.
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Motion 18: Inriktningsdokument 2017–2021, ”Lön
och livslön” s 7
Akademikerförbundet SSR
Motivering
För Akademikerförbundet SSR är det viktigt att det tydligt framgår i texten
att det finns könsdiskriminerande strukturer på svensk arbetsmarknad
som, bland annat, tar sig i uttryck att kvinnodominerade yrken systematiskt
värderas lågt. Ojämställda löner handlar alltså inte om att kvinnor skulle
välja ”fel” utbildning eller ”fel” yrke på en arbetsmarknad där löner sätts
helt könsneutralt. Kvinnodominerade yrken har både historiskt och i nutid
värderats lågt därför att de är just kvinnodominerade.
Akademikerförbundet SSR menar vidare att föräldraförsäkringen ska delas
lika mellan vårdnadshavare men väljer att i det här sammanhanget ställa
sig bakom skrivningar om en tredelad försäkring.
Förslag till ny text andra stycket sidan 7
”Fortfarande finns stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor
och män arbetar i olika sektorer och kvinnodominerade yrken har lägre
löner och mer sammanpressade lönestrukturer. Dessutom är kvinnor på
hela arbetsmarknaden mer frånvarande från arbetslivet än män eftersom
kvinnor tar större ansvar för hem, barn och familj. Kvinnor är
föräldralediga längre, tar ut mer VAB och arbetar mer deltid än vad män
gör. Framför allt får mångårigt deltidsarbetet stora konsekvenser för
kvinnors karriär- och löneutveckling samt för pensionerna. För att
minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män krävs ökade möjligheter
till löneutveckling i kvinnodominerade yrken, inte minst i offentlig sektor,
samt en mer lika fördelning av föräldraledighet och deltidsarbete.
Föräldrapenningen ska bestå av tre lika delar där vardera föräldern har
en tredjedel och den sista delen fritt får disponeras eller överlåtas till
annan part. Reglerna för föräldraledighet bör formuleras på ett sätt som
stimulerar till jämnare fördelning mellan vårdnadshavarna.”
Akademikerförbundet SSR yrkar
att

ovanstående text förs in, och ersätter styrelsens förslag, vad gäller
nuvarande stycke 2 på sidan 7 i inriktningsdokumentet.

Akademikerförbundet SSR
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Styrelsens yttrande över motion 18
Inriktningsdokument 2017–2021, ”Lön och livslön”
Styrelsen tycker att förslaget till omformulering av text är bra. Styrelsen
väljer att arbeta in omformuleringen, i enlighet med att-satsen, i
kongressdokumentet.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

bifalla motionen.
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Motion 19: Om Europaarbetet
Akademikerförbundet SSR
Demokrati, öppenhet, mänskliga rättigheter, föreningsfrihet,
yttrandefrihet, öppenhet, delaktighet och inflytande är begrepp vars
innebörd är självklar för arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden.
Tydligast uttryckt genom vår rätt att vara medlemmar i en facklig
organisation och att vi genom den har rätt att förhandla kollektivt och sluta
kollektivavtal. Vi är stolta över att i internationella sammanhang försvara
vår partsmodell som präglas av just öppenhet men också respekt och
förtroende mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden. Men vi är
också medvetna om att i en globaliserad värld där företag och
organisationer knappast längre erkänner nationsgränser utan verkar på en
global marknad upplever t.o.m. svenska företag att det kan vara svårt att
hävda den svenska modellen. I skenet av en ökad globalisering blir Europa
och EU än viktigare för oss som ett sätt att tillsammans med arbetstagare i
Europa värna föreningsfrihet och partsmodellen. Det är därför angeläget att
Saco ska ha ett uppdrag att tillsammans med förbunden tydligare följa,
förankra och samordna arbetet med de frågor som drivs och initieras i EU
och i Europafacket.
EU:s betydelse för arbetslivet och professionernas utveckling kan inte nog
betonas. Svensk lagstiftning är helt samordnad med europeisk lagstiftning
och på arbetslivets område kommer regelbundet nya förslag och direktiv.
För Saco-förbundens medlemmar är det angeläget att sådana förslag om ny
lagstiftning identifieras och plockas upp på ett så tidigt stadium som möjligt
i syfte att kunna påverka dem, eller om nödvändigt stoppa dem. Viktigt
arbete bedrivs på många förbund men det är angeläget att det i större
omfattning samordnas. Ett lämpligt forum för det, liksom andra förslag i
motionen, är Sacos internationella nätverk.
Ett annat viktigt fält inom det europeiska samarbetet rör de europeiska
sociala dialogerna dvs. de partssammansatta dialogerna mellan de fackliga
organisationerna/arbetstagare, arbetsgivarnas organisationer och
kommissionen. I dagsläget finns ca 50 sektors-sociala dialoger där de
fackliga branschorganisationerna utser de fackliga representanterna. För de
svenska Saco-förbund som har representation i dessa dialoger finns också
ett behov av ytterligare samordning.
För Sacos medlemsförbund är det också angeläget att det centrala arbetet
inom Europafacket tydligare förmedlas och förankras bland förbunden.
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Självklart ska den politik som förs i dessa sammanhang grundas i krav om
jobbskapande tillväxt, om jämställdhet och minskande löneskillnader
mellan kvinnor och män, om god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor, också
för akademiker. För att klara av att skydda och utveckla den svenska
modellen kan vi inte isolera oss, vi måste arbeta tillsammans med fackliga
kollegor i Europa.
Akademikerförbundet SSR yrkar
att

Sacos kansli får i uppdrag att tillsammans med förbunden tydligt
följa, förankra och samordna arbetet med de frågor som drivs och
initieras i EU och i Europafacket.

Akademikerförbundet SSR
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Styrelsens yttrande över motion 19
Om Europaarbetet
Motionären lyfter fram frågan om Sacos Europaarbete och hur vi ökar
samarbetet mellan förbunden och Saco. Federationen behöver tydligare
följa, förankra och samordna EU:s arbete och i Europafacket, menar
motionären. Syftet är att värna om den svenska partsmodellen eftersom
trycket ökar utifrån genom bland annat EU-lagstiftningen. Motionären
anser också att det finns behov av att stärka den sociala dialogen genom
större samordning av den mångfald av sociala dialoger som sker på olika
nivåer och i olika branscher.
Saco arbetar redan idag i flera etablerade kanaler och organ för att sprida
Europaarbetet internt i federationen. Det finns ett internationellt nätverk
som träffas regelbundet med alla internationellt ansvariga på förbunden
och Sacos internationella sekreterare. I den kansliinterna internationella
gruppen bjuds även förbunden in att delta efter intresse och behov. Inför
Europafackets styrelsemöten brukar en kommenterad dagordning skickas
ut till förbunden. Saco har också ett nyhetsbrev med den senaste EUbevakningen och andra internationella frågor. Flera av förbundens
tjänstemän har också uppdrag att representera Saco i olika sammanhang,
som till exempel Eurocadres, ILO, TUAC och EESK. EU-kurser anordnas av
Saco för förbundens tjänstemän och avslutas med en studieresa till Bryssel.
Europafackets utbildningsorgan, ETUI, förmedlar regelbundet kurser för
att fortbilda fackliga organisationer i Europa. Dessa förmedlas till
förbunden i hopp om att stärka kunskapen och engagemanget för EU och
Europafacket.
En viktig del i att stärka arbetet är interaktiva kommunikationskanaler.
Sacos kansli ser just nu över hur kommunikationen kan underlättas kring
det europeiska och internationella arbetet, bland annat genom en digital
plattform för informations- och kunskapsutbyte i federationen.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad.
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Motion 20: En kongress som representerar alla
medlemmar
Saco studentråd
Sacos förbund organiserar idag ca 680 000 medlemmar, varav ca 15 %,
d.v.s. över 100 000, är studentmedlemmar. På denna kongress närvarar 101
kongressledamöter, men av dessa är knappast 15 stycken studenter. Inte
heller närvarar studenter från alla förbund, utan främst från de större
förbunden. Det är synd.
Vi från Saco studentråd kan med stolthet säga att vi har mycket goda
relationer till våra moderförbund. Det är tydligt inom federationen att
studentmedlemmarna är viktiga i både förnyelsearbete och i rekrytering. Vi
upplever att vi blir lyssnade på, kan påverka och får inflytande i flera
kanaler. Vid merparten av förbundens egna kongresser är det också i
normalfallet stadgat att studenterna ska ha en viss representation av
delegater med rösträtt. Kort sagt, i många sammanhang tillåts vi studenter
vara med och aktivt bidra till Sacos utveckling.
Vid Sacos kongresser saknar vi studenter dock inflytande i form av stadgad
representation av röstberättigade delegater (något som även lyftes som ett
problem av Sveriges Ingenjörer under kongressen 2013). Detta beror
förstås på att många förbund endast tillåts skicka 2 eller 3
kongressledamöter till Sacos kongress, och i dessa fall är det förstås svårt
att ta med ett proportionerligt antal studentmedlemmar som ledamöter.
Vissa förbund får emellertid skicka fler ledamöter, och här har vi mindre
förståelse i de fall då studenterna ej representeras i enlighet med deras
medlemsantal. Vi menar framför allt att den ringa studentrepresentationen
sannolikt beror på att det råder otydlighet om vad som gäller.
Om Sacos stadgar på ett mer uttalat sätt uppmuntrar till att inkludera
studenter som kongressledamöter kan det skapa en tydligare norm för
förbunden att förhålla sig till. Motionen är en uppmaning, men stipulerar
ändå en viss lägstanivå på studentrepresentation för de ca åtta förbund som
har minst fyra mandat vid kongressen.
Saco studentråd föreslår kongressen besluta:
att

i stadgarna, under ”§ 11 Kongressens sammansättning”, efter
texten “Uppkommer lika jämförelsetal ska företrädet avgöras
genom lottning.” införa följande text:
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Varje förbund ska eftersträva att utse studentmedlemmar till
kongressledamöter i proportion till hur stor andel studentmedlemmar
som är medlemmar i respektive förbund. De förbund som tilldelas fyra
eller fler mandat till kongressen ska utse minst en (1) studentmedlem till
kongressledamot.
Saco studentråd
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Styrelsens yttrande över motion 20
En kongress som representerar alla medlemmar
Idag är en stor del av Sacoförbundens medlemmar studentmedlemmar.
Studenterna är Sacos framtid och det är en självklarhet att de ska vara
delaktiga i Sacos utvecklings- och förnyelsearbete. I linje med ett sådant
synsätt går utvecklingen också mot ett större studentinflytande i de
beslutande organen inom flera förbund.
Det högsta beslutande organet i Saco är dess kongress. Styrelsen lägger i sin
stadgeproposition fram ett förslag till förändring som stärker studentrådets
inflytande vid kongressen. Förslaget kommer från utredningen kring
inflytande, finansiering och arbetsformer som styrelsen tillsatte på uppdrag
av Sacos kongress 2013. Förslaget innebär att, förutom studentrådets
ordförande, också vice ordförande får närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
En möjlighet att stärka studenternas inflytande är, vilket studentrådet nu
föreslår, att i stadgarna ställa krav på att de större förbunden ska utse
studerande bland kongressledamöterna. Fördelarna med en sådan ordning
är att studentinflytandet stärks via förbunden och att sammansättningen
sannolikt skulle bli mer representativ, i alla fall i relationen mellan antalet
yrkesverksamma och studerande medlemmar.
Redan idag finns det Sacoförbund som utser studerande till Sacos kongress.
Styrelsen anser att ett större studentinflytande vid Sacos kongress är
önskvärt och viktigt för Sacos utveckling. Styrelsen anser dock inte att det
är lämpligt att i Sacos stadgar reglera hur förbunden ska utse sina
kongressledamöter. Sacoförbunden är i relation till Saco självständiga. Det
är istället förbunden själva som måste bidra till ett representativt
studentdeltagande vid Sacos kongress.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

avslå motionen.
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Motion 21: Ta ett samlat grepp om Sveriges
studenter – innan andra hinner före
Saco studentråd
Tidigare var valet att gå med i ett Saco-förbund självklart för Sveriges
studenter. Det är dock inte lika självklart idag. TCO-förbunden står
dagligen på landets lärosäten och rekryterar studenter med erbjudanden
om t.ex. ”goodiebags”, biobiljetter samt upp till sju års gratis medlemskap.
Saco-förbunden lyser med sin frånvaro.
Saco kan inte konkurrera på sådana villkor. Saco-förbunden köper inte
studenter. Men vi behöver kavla upp ärmarna, ta oss ut på lärosätena och
bli bättre på att kommunicera alla de skälen till varför man ska gå med i ett
Saco-förbund. Vi måste övertyga studenter om att det lönar sig att vara med
i ett professionsförbund, och att vår gemensamma yrkesbakgrund gör oss
starka. Vi behöver bli bättre på att förklara för studenter vad vi gör, vad ett
kollektivavtal är, och hur man kan få hjälp vid en konflikt med
arbetsgivaren och hur vi stärker våra professioner genom att arbeta
tillsammans i den politiska debatten. Detta är gemensamt för alla förbund.
Saco studentråd menar att många frågor skulle kunna effektiviseras i
studentrekryteringen om förbunden samarbetade mer. Det har tidigare
funnits en rädsla för att konkurrera inom Saco. Det är hög tid att lyfta
blicken till större och samtida utmaningar – låt oss tillsammans satsa på
morgondagens utförare.
Mot bakgrund av ovan föreslår Saco studentråd en modell där Saco ges
mandat att organisera evenemang för studenter på Sveriges lärosäten.
Dessa ska ha två övergripande syften: dels fungera som en plattform för att
synliggöra Saco, fackets roll samt förbundsgemensamma frågor, dels kunna
vara ett forum för förbunden att vara närvarande och rekrytera studenter.
Vår tanke är att Saco ska bidra med själva plattformen, med logik och
allmänfackliga föreläsningar för studenter, medan det är fritt för de
förbund som vill medverka att fylla på med eget innehåll, som
förbundsspecifika moment, rekrytering eller annat.
Närmare utformning av projektet överlåter vi åt Sacos styrelse att utforma
tillsammans med Sacos kansli, samt i dialog med Saco studentråds styrelse.
Saco studentråd föreslår kongressen besluta
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att

ge Saco-styrelsen i uppdrag att Saco, i samråd med Saco
studentråd, löpande ska anordna forum och mötesplatser på, eller i
anslutning till, ett antal av Sveriges universitet och högskolor i
syfte att (1) synliggöra Saco och Sacos roll i samhället, samt (2)
utgöra en plattform för de enskilda förbundens
studentrekryterande verksamhet.

att

ge Saco-styrelsen i uppdrag att Saco, i samråd med Saco
studentråd, ska utvärdera och följa upp projektet till
nästkommande kongress.

Saco studentråd
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Styrelsens yttrande över motion 21
Ta ett samlat grepp om Sveriges studenter – innan andra hinner
före
Styrelsen delar motionärens åsikt om att medlemsrekryteringen på landets
lärosäten kan effektiviseras om förbunden samarbetar mer. Motionen ligger
väl i linje med inriktningsbeslutet om varumärkesstrategin för federationen
Saco och är värd att prova under kommande kongressperiod.
Förslaget om att anordna gemensamma forum och mötesplatser för
studenter där Sacos roll i samhället synliggörs och fungerar som en
plattform för förbundens rekrytering med koppling till akademiker och
professionsförbund är ett sätt att kraftsamla och öka närvaron. Styrelsen
vill dock noga poängtera att hur verksamheten utvecklas ska ske i nära
samarbete med förbunden. Styrelsen vill också tydliggöra att denna
gemensamma satsning varken kan eller ska ersätta förbundens egna
studentrekrytering.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

bifalla motionen.
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Motion 22: Ett modernt styr- och
resurstilldelningssystem
Saco studentråd
Alla studenter i Sverige ska garanteras en utbildning av hög kvalitet. Den
ställer höga krav på studenternas studieinsats men även på lärosätena.
Lärosätena ska ge studenter goda förutsättningar att nå uppsatta examensoch kursmål, såsom kritiskt tänkande, problemlösning och självständighet,
liksom personliga mål. En utbildning av hög kvalitet förutsätter att
studenter får tillräcklig kontakt med undervisande personal. Det avser såväl
lärarledd tid och genomtänkta uppgifter som möjlighet till återkoppling på
det egna arbetet.
Verkligheten idag är dock att den högre utbildningen är underfinansierad
och nedprioriterad. Resurstilldelningssystemet som ger utbildningar medel
idag bygger på två principer: dels tilldelas medel efter varje helårsstudent
(HÅS) och dels för varje students fullgjorda akademiska prestation under
detta år (HÅP). Detta har lett till ett system där stora kurser som kräver
liten möda och krav från studenterna ger maximal utdelning, medan kurser
med få studenter som är svåra att klara av ger betydligt sämre utdelning.
Vidare har staten valt att klassificera olika ämnesområden efter olika
förutsättningar. Exempelvis värderades en medicinstudent 2016 till en HÅS
på 62 481 kr. respektive en HÅP 75 999 kr. medan en humaniorastudent
samma år hade en HÅS på 30 843 kr. respektive en HÅP på 20 098 kr.
Andra kurser har ytterligare andra summor.
Det finns en utbredd kritik mot detta system, som består i att skillnaderna
är omotiverat stora, och att detta främst drabbar de ämnen som har låga
ersättningsnivåer, så som humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Vi ser
även en situation idag då fakulteterna på utbildningarna tar ut ”skatter” på
utbildningar som ger höga nivåer på HÅS/HÅP för att omfördela det till
andra program. Saco studentråd anser att denna verksamhet är felaktig och
måste reformeras. Kvaliteten hos samhällsvetenskapliga ämnen behöver
akut höjas men det får inte ske på bekostnad av att det tas nödvändiga
medel från andra ämnesområden.
En reell påverkansmöjlighet erbjuds under kommande mandatperiod.
Detta till följd av pågående utredning om ett nytt styr- och
resurstilldelningssystem, med rubriceringen, ”Styrning för starka och
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ansvarsfulla lärosäten”. Saco studentråd anser att det är hög tid att
kvaliteten får komma i främsta rummet.
Saco studentråd föreslår kongressen besluta
att

ge Saco-styrelsen i uppdrag att Saco ska verka för ett styr- och
resurstilldelningssystem som premierar kvalitet framför kvantitet.

att

Saco-styrelsen i uppdrag att Saco ska verka för att resurser
avsedda för specifika utbildningsprogram ska öronmärkas för att
säkerställa att resurserna kommer de avsedda studenterna till del.

Saco studentråd
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Styrelsens yttrande över motion 22
Ett modernt styr- och resurstilldelningssystem
Styrelsen delar Saco studentråds oro över kvaliteten i högskolan. Saco har
också länge, bland annat i flera artiklar, drivit frågan att kvaliteten måste gå
för kvantiteten i satsningarna på högskolan. Det är naturligt att ha det som
utgångspunkt även i diskussionerna med utredningen om
resursfördelningen. Kvaliteten behöver höjas på många utbildningar, inte
enbart dem inom det samhällsvetenskapliga området.
När det gäller öronmärkning av resurser är det är fråga som behöver
diskuteras djupare. Det är viktigt att resurserna går till de
utbildningsprogram som de är budgeterade för, men samtidigt måste
högskolorna ha en viss flexibilitet i användningen av resurserna. Det är inte
självklart att en öronmärkning av resurserna är den bästa lösningen. Saco
anser att det krävs fler analyser av situationen på högskolan innan det
fattas beslut om hur kvaliteten ska säkras.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

bifalla motionens första att-sats.

att

avslå motionens andra att-sats.
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Motion 23: Tryggare socialförsäkringar för
studenter
Saco studentråd
Studenter har, precis som arbetstagare och övriga grupper i samhället, ett
behov av att det offentliga ställer upp när det oförutsedda inträffar.
Studenter som blir sjuka, föräldrar eller arbetslösa under sin studietid skall
ha rätt till välfungerande sociala skyddsnät, som främjar återgången till
studier och underlättar övergången till arbete.
Den högre utbildningen är en värdefull samhällsinvestering för Sverige.
Stressen och ohälsan påverkar en hel generation negativt. Vi går samtidigt
mot en föränderlig arbetsmarknad som ställer höga krav på morgondagens
arbetstagare. Politiken måste agera och reformera bort den växande
psykiska ohälsan hos den generation som ska försörja landet i morgon. Det
är inte bara ett problem för den enskilda studenten utan en påtaglig
utmaning för framtidens kompetensförsörjning. Detta berör medlemmar i
hela Saco-federationen.
Det nuvarande socialförsäkringssystemet har stora brister och skyddar inte
studenter. Studenter kan inte vara sjukskrivna på deltid utan tvingas till att
studera heltid fastän de inte mår bra eller sjukskrivas på heltid i onödan.
Idag har studenter 30 dagars karenstid vid sjukdom, det är orimligt. Lika
orimligt är det för de studenter som blir föräldrar under studietiden då
föräldraförsäkringen för studenter inte motsvarar minst 80 % av fullt
studiemedel för motsvarade studietakt. Inte heller finns möjligheten att
skydda sin SGI kopplat till studier, idag kopplas SGI till studiestödet.
Trygghetssystemen måste även vara transparenta och enkla att förutse och
lärosätena ska informera studenter om det regelverk som gäller.
Saco studentråd har drivit frågan om tryggare socialförsäkringar för
studenter under en lång tidsperiod. Trots gediget påverkansarbete har
utvecklingen inte motsvarat studentrådets förhoppning. Med anledning av
detta efterfrågar studentrådet nu gemensam draghjälp från Saco.
Den högre utbildningen är en värdefull samhällsinvestering för Sverige.
Frågan om tryggare socialförsäkringar för studenter speglar således ett
gemensamt ansvar inom hela Saco-federationen.
Saco studentråd föreslår kongressen besluta
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att

ge Saco-styrelsen i uppdrag att verka för fungerande och
förutsägbara trygghetssystem för studenter i social- och
sjukförsäkringsfrågor

att

ge Saco-styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på
ersättningssystem som på ett ändamålsenligt sätt är utformat efter
studenters behov.

Saco studentråd
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Styrelsens yttrande över motion 23
Tryggare socialförsäkringar för studenter
Ett väl fungerande trygghetssystem är viktigt, och bör även gälla
studerande. Trygghetssystemet för studenter har länge varit eftersatt inom
ramen för socialförsäkringssystemet. Av den anledningen har regeringen
sedan en tid tillbaka ett pågående arbete som tar sikte på att öka tryggheten
för Sveriges studenter och som innebär att fler studerande får ett bättre
skydd om de drabbas av ohälsa. För den nuvarande regeringen är detta ett
uttalat prioriterat område. Regelförändringarna sker dock stegvis och
kräver visst förarbete. Som ett steg i detta arbete har regeringen nyligen
lämnat förslag på remiss som innebär att det nuvarande SGI-skyddet
utvidgas till att även omfatta studerande på eftergymnasial nivå som inte
uppbär studiemedel (S2017/04463/SF). Detta är ett förslag som Saco
kommer stödja.
I den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21)
framfördes ytterligare bedömningar och förslag som ligger under
beredning. Saco kommer att fortsätta att verka för ett fungerande och
förutsägbart trygghetssystemen för landets studenter.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

bifalla motionens första att-sats

att

avslå motionens andra att-sats.
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