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Proposition 1: Stadgar  
 
 
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 
 
att fastställa styrelsens förslag till revidering av stadgar för Sveriges akademikers 

centralorganisation enligt proposition 1: Stadgar, 
 
att revideringen av stadgar för Sveriges akademikers centralorganisation enligt 

proposition 1: Stadgar träder ikraft den 24 november 2017, 
 
att omedelbart justera besluten och 
 
att uppdra åt styrelsen att slutligt redigera stadgar för Sveriges akademikers 

centralorganisation i enlighet med kongressens beslut.  
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Inledning 
 
Vid Sacos kongress 14‒15 november 2013 bifölls motionen Sacos demokrati, insänd av 
Sveriges Ingenjörer. Kongressen beslutade att uppdra åt styrelsen att tillsätta en utredning 
för att i bred förankring se över reglerna för inflytande och för demokratins arbetsformer i 
Saco, samt att föreslå ändringar till Sacos kongress 2017. Kongressen beslutade även att 
studentrådets motion, Justering av stadgarna om studentrådets närvarorätt, yttranderätt 
och yrkanderätt, skulle anses besvarad med att förslagen i motionen angående utökade 
rättigheter för studentrådets vice ordförande, skulle behandlas av utredningen. Sacos styrelse 
beslutade därefter att utredningsuppdraget även skulle omfatta styrelsens framtida storlek. 
 
Utredningen kring inflytande, finansiering och arbetsformer (demokratiutredningen) 
presenterade sin rapport med förslag under hösten 2016 (bilaga).  
 
Styrelsen föreslår i denna proposition att flera av demokratiutredningens förslag ska beslutas 
av kongressen. På följande punkter har styrelsen avvikit från eller kompletterat utredningens 
förslag (enligt ny numrering):  
● § 9 medlemsavgift samt överväganden om en fast medlemsavgift  
● § 11 kongressens storlek och representativitet (jfr även §§ 7, 12, 13 och 28) 
● § 27 beslut om justering av lön, arvode och övriga förmåner under kongressperioden 
● §§ 17, 25, 26 och 27 valbarhet till förtroendeuppdrag 
● § 18 arbetsordning för styrelsen 
● § 23 studentrådets roll och uppdrag 
● §§ 16 och 24 redaktionella ändringar inklusive en ny numrering 



4 
 

Förslag till stadgeändringar 
 
Stadgar för Sveriges 
akademikers 
centralorganisation 
 
Antagna den 1 januari 1975 
Senast ändrade den 15 november 2013 
Gäller från och med den 15 november 2013 
 
Innehåll 
 
Allmänna bestämmelser 
§ 1 Ändamål 
§ 2 Organisation 
§ 3 Verksamhetsår och      

räkenskapsår 
Medlemskap 
§ 4 Medlemsvillkor 
§ 5 Inträde 
§ 6 Utträde 
§ 7 Uteslutning 
§ 8 Lojalitet 
§ 9 Medlemsavgift 
Kongress 
§ 10 Kongressen 
§ 11 Kongressens sammansättning 
§ 12 Ordinarie kongress – kallelse,  

handlingar och ärenden 
§ 13 Extra kongress – kallelse, 

handlingar och ärenden 
§ 14 Motion till ordinarie kongress 
§ 15 Närvarorätt, yttranderätt och 

yrkanderätt 
§ 16 Beslutförhet, rösträtt, 

omröstning och protokoll 
Styrelse 
§ 17 Styrelsen 
§ 18 Kallelse och uppgifter 
§ 19 Ordförandens uppgifter 
§ 20 Närvarorätt, yttranderätt och 

yrkanderätt 
§ 21  Beslutförhet, rösträtt, 

omröstning och protokoll 
Kansli 
§ 22 Kansliet 
Särskilda organ 
§ 23 Studentrådet 
§ 24 Ordföranderådet 

Styrelsens förslag till 
reviderade stadgar 
 
 
Att behandlas vid Sacos kongress den 23‒24 
november 2017. 
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§ 25 Ersättningskommittén 
§ 26 Stadgekommittén 
§ 27 Revisorerna 
§ 28 Valberedningen 
Stadgeändring, upplösning och tvist 
§ 29 Stadgeändring 
§ 30 Särskild stadgeändring 
§ 31 Upplösning 
§ 32 Tvist 
 
 
Allmänna bestämmelser 
 
§ 1   Ändamål 
Sveriges akademikers centralorganisation, 
Saco, är en partipolitiskt obunden 
sammanslutning av självständiga 
fackförbund för akademiker och jämförbara 
kvalificerade yrkesutövare. 
 
Saco driver utifrån en värdegemenskap 
baserad på förbundsmedlemmarnas 
utbildning, kunskap och kompetens frågor 
av betydelse för anställningsförhållanden 
och yrkesutövning. 
 
Saco verkar för 
● hög kvalitet i utbildning och forskning,  

studieförhållanden som ger individen 
möjlighet att skaffa sig utbildning utifrån 
personliga förutsättningar,  

● löne- och ersättningssystem som är 
baserade på utbildning, kunskap och 
kompetens och som tar hänsyn till ansvar 
och prestation i yrkesutövningen, ett 
skattesystem om stimulerar till 
kvalificerade arbetsinsatser, integritet och 
självständighet i yrkesutövningen samt 
trygghet i anställningen och ekonomiskt 
skydd vid arbetslöshet. 

 
§ 2 Organisation 
Sacos verksamhet handhas av kongressen, 
styrelsen och kansliet. 
 
Särskilda uppgifter handhas av 
studentrådet, ordföranderådet, 
ersättningskommittén, stadgekommittén, 
revisorerna och valberedningen. 

§ 25   Ersättningskommittén 
§ 25   Stadgekommittén 
§ 26   Revisorerna 
§ 27   Valberedningen 
 
§ 28   Stadgeändring 
§ 29   Särskild stadgeändring 
§ 30   Upplösning 
§ 31    Tvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Särskilda uppgifter handhas av 
studentrådet, ordföranderådet, 
ersättningskommittén, stadgekommittén, 
revisorerna och valberedningen. 
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§ 3 Verksamhetsår och räkenskapsår 
Sacos verksamhetsår och räkenskapsår 
omfattar tiden från och med den 1 januari 
till och med den 31 december. 
 
 
Medlemskap 
 
§ 4 Medlemsvillkor 
Förbund ska vara öppet för alla akademiker 
och jämförbara kvalificerade yrkesutövare 
inom förbundets verksamhetsområde om 
förbundets övriga villkor för medlemskap är 
uppfyllda. 
 
Förbund bör vara öppet även för studenter 
och pensionärer inom förbundets 
verksamhetsområde. 
 
§ 5 Inträde 
Ansökan om medlemskap i Saco ska vara 
skriftligt. 
 
Kongressen ska besluta om inträde i Saco. 
 
Styrelsen får, om det föreligger särskilda 
skäl, besluta om inträde i Saco. 
 
§ 6 Utträde 
Anmälan om utträde ur Saco ska vara 
skriftlig. 
 
Medlemskapet upphör den 31 december 
året närmast efter det år då anmälan om 
utträde inkom till Saco. 
 
Kongressen eller styrelsen får, om det 
föreligger synnerliga skäl, besluta att 
medlemskapet upphör vid ett tidigare 
datum. 
 
§ 7 Uteslutning 
Kongressen får utesluta förbund som 
motverkar Sacos syften, på annat sätt har 
allvarligt skadat Saco eller annat förbund 
eller har åsidosatt § 8 i dessa stadgar. 
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Kongressen eller styrelsen får utesluta 
förbund som inte betalar sin medlemsavgift. 
 
Styrelsen ska ge förbund som föreslås bli 
uteslutet tillfälle att yttra sig innan beslut 
fattas. 
 
För att utesluta förbund krävs beslut med 
minst 2/3 majoritet av samtliga 101 
kongressledamöter eller minst 2/3 majoritet 
av samtliga elva styrelseledamöter, bland 
dem ordföranden, förste vice ordföranden 
eller andre vice ordföranden. 
 
 
 
§ 8 Lojalitet 
Förbund ska vara lojalt mot Saco, följa 
dessa stadgar samt respektera Sacos beslut 
och överenskommelser. 
 
§ 9 Medlemsavgift 
Förbund ska betala av kongressen fastställd 
medlemsavgift under den tid det är medlem 
i Saco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kongress 
 
§ 10 Kongressen 
Kongressen är Sacos högsta beslutande 
organ. 
 
§ 11 Kongressens sammansättning 
Kongressen består av 101 ledamöter som 
utses av förbunden. 
 
 
Styrelsen ska senast den 31 december varje 
år fastställa det antal mandat som varje 
förbund tilldelas. Denna fördelning gäller 
från och med den 1 januari till och med den 
31 december närmast följande år. 

 
 
 
 
 
 
 
För att utesluta förbund krävs beslut med 
minst 2/3 majoritet av samtliga 101 
kongressledamöter, motsvarande det totala 
antalet mandat som förbunden tilldelats 
enligt § 11, eller minst 2/3 majoritet av 
samtliga elva styrelseledamöter, bland dem 
ordföranden, förste vice ordföranden eller 
andre vice ordföranden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förbunds medlemsavgift till Saco baseras 
på förbundets antal yrkesverksamma 
medlemmar (medlemmar som har en 
anställning eller ett eget företag, exklusive 
studerande och pensionärer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kongressen består av 101 ledamöter som 
utses av förbunden, baserat på varje 
förbunds mandattilldelning. 
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Varje förbund tilldelas ett mandat. 
Resterande mandat tilldelas därefter ett 
efter annat det förbund som för varje gång 
uppvisar det största jämförelsetalet. Inget 
förbund får tilldelas mer än 16 mandat. 
 
 
 
 
Jämförelsetalet för förbund erhålls genom 
att förbundets medlemsavgift det år 
mandatfördelningen avser delas med det tal 
som motsvarar dubbla antalet mandat som 
förbundet redan erhållit, ökat med ett. 
Uppkommer lika jämförelsetal ska 
företrädet avgöras genom lottning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om förbund inträder, utträder eller utesluts 
ur Saco under tiden den 1 januari till och 
med den 31 december samma år ska 
styrelsen omedelbart fastställa en ny 
mandatfördelning. Den gäller till och med 
den 31 december samma år. 
 
Förbund ska senast den 30 september året 
för ordinarie kongress skriftligen till Saco 
anmäla vilka kongressledamöter det har 
utsett. Anmälan om ersättare för redan 
anmäld kongressledamot ska vara Saco 
tillhanda innan kongressen öppnas. 
 
Förbund ska senast tre veckor före extra 
kongress skriftligen till Saco anmäla vilka 
kongressledamöter det har utsett. Anmälan 
om ersättare för redan anmäld 
kongressledamot ska vara Saco tillhanda 
innan kongressen öppnas.  
 

 
Varje förbund tilldelas ett mandat. 
Resterande mandat Därefter tilldelas 
därefter mandat, upp till 101 ledamöter, ett 
efter annat det förbund som för varje gång 
uppvisar det största jämförelsetalet. Inget 
förbund får tilldelas mer än Ett förbund kan 
genom denna fördelning som mest tilldelas 
16 mandat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utöver dessa 101 mandat ska förbund som 
har uppnått 100 000 yrkesverksamma 
medlemmar (medlemmar som har en 
anställning eller ett eget företag, exklusive 
studerande och pensionärer) tilldelas 
ytterligare två mandat. Därutöver tilldelas 
ett sådant förbund ytterligare två mandat 
för varje ytterligare uppnådda 10 000 
yrkesverksamma medlemmar. 
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Förbund ska senast tre veckor före extra 
kongress, vid vilken förbundets samtliga 
kongressledamöter ska rösta genom ombud, 
skriftligen till Saco anmäla vem det har 
utsett till ombud. Anmälan om ersättare för 
redan anmält ombud ska vara Saco 
tillhanda innan kongressen öppnas. 
 
§ 12 Ordinarie kongress 
 ‒ kallelse, handlingar och ärenden 
Styrelsen ska kalla kongressen till ordinarie  
sammanträde vart fjärde år i november. 
 
Styrelsen ska året för ordinarie kongress 
● senast den 31 augusti skicka ut kallelse till 

förbunden och de som har närvarorätt vid 
kongressen samt 

● senast den 15 oktober skicka ut övriga 
handlingar till kongressledamöterna och 
de som har närvarorätt vid kongressen. 

 
Ordinarie kongress ska behandla följande 
ärenden 
● upprop och justering av röstlängden, 
● val bland ledamöterna av 

sammanträdesordförande och ersättare, 
● val bland ledamöterna av 

protokolljusterare tillika rösträknare, 
● val av sammanträdessekreterare och 

ersättare, 
● fastställande av arbetsordning för 

sammanträdet, 
● fastställande av föredragningslistan, 
● frågan om sammanträdet har utlysts 

enligt dessa stadgar, 
● verksamhetsberättelserna för de fyra 

närmast föregående verksamhetsåren, 
● årsredovisningarna för de fyra närmast 

föregående räkenskapsåren, 
● revisionsberättelserna för de fyra närmast 

föregående verksamhetsåren tillika 
räkenskapsåren, 

● frågan om fastställande av 
resultaträkningarna och 
balansräkningarna för de fyra närmast 
föregående räkenskapsåren, 

● frågan om disposition av vinst eller 
förlust enligt de fastställda 
balansräkningarna, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● val bland ledamöterna av 

sammanträdesordförande och ersättare, 
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● frågan om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna för de fyra närmast 
föregående verksamhetsåren tillika 
räkenskapsåren, 

● verksamhetsrapporten avseende året för 
ordinarie kongress, ekonomirapporten 
avseende året för ordinarie kongress, 

● revisionsrapporten avseende året för 
ordinarie kongress, 

● fastställande av verksamhetsinriktningen 
för de fyra närmast följande 
verksamhetsåren, 

● fastställande av direktiv till 
ersättningskommittén för tiden till och 
med kongressens ordinarie sammanträde 
fyra år senare, 

 
 
 
 
 
 
● fastställande av medlemsavgifterna för de 

fyra närmast följande räkenskapsåren, 
● övriga propositioner, 
● övriga ärenden som styrelsen har tagit 

upp på föredragningslistan, 
● motioner, 
● fastställande av direktiv till 

valberedningen för tiden till och med 
kongressens ordinarie sammanträde fyra 
år senare, 

● val av styrelse, 
● val av ersättningskommitté, 
● val av stadgekommitté, 
● val av revisorer och ersättare samt 
● val av valberedning. 
 
 
För att ta upp ärende som inte är upptaget 
på den utskickade föredragningslistan krävs 
beslut med minst ¾ majoritet av samtliga 
101 kongressledamöter då kongressen 
fastställer föredragningslistan. 
 
 
   
Frågan om upplösning av Saco, ändring av 
dessa stadgar eller uteslutning av förbund  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● fastställande av direktiv till 

ersättningskommittén för tiden till och 
med kongressens ordinarie sammanträde 
fyra år senare, 

● fastställande av direktiv till 
valberedningen för tiden till och med 
kongressens ordinarie sammanträde 
fyra år senare, 

● fastställande av lön, arvode och övriga 
förmåner, 

 
 
 
 
 
 
● fastställande av direktiv till 

valberedningen för tiden till och med 
kongressens ordinarie sammanträde fyra 
år senare 

 
● val av ersättningskommitté, 
 
 
 
 
 
För att ta upp ärende som inte är upptaget 
på den utskickade föredragningslistan krävs 
beslut med minst ¾ majoritet av samtliga 
101 kongressledamöter, motsvarande det 
totala antalet mandat som förbunden 
tilldelats enligt § 11, då kongressen 
fastställer föredragningslistan. 
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får inte tas upp till behandling utan att 
särskilt ha tagits upp på den utskickade 
föredragningslistan. 
 
§ 13 Extra kongress 

‒ kallelse, handlingar och 
ärenden 

Styrelsen ska kalla kongressen till extra 
sammanträde om 
● styrelsens ordförande har avgått och 

fyllnadsvalet inte kan vänta till närmast 
följande ordinarie kongress. 

 
Styrelsen ska kalla kongressen till extra  
sammanträde om 
● förbund som företräder minst ¼ av 

samtliga 101 kongressledamöter 
skriftligen har begärt att kongressen ska 
behandla ett visst ärende. Denna extra 
kongress ska äga rum senast fem veckor 
efter det att begäran inkom till Saco, 

 
 
● revisorerna skriftligen har begärt att 

kongressen ska behandla visst ärende. 
Denna extra kongress ska äga rum senast 
fem veckor efter det att begäran inkom till 
Saco, 

● revisorerna inte tillstyrker ansvarsfrihet. 
Denna extra kongress ska äga rum senast 
fem veckor efter det att revisorerna har 
lämnat sin revisionsberättelse till Saco 
eller 

● styrelsen har beslutat att föreslå 
kongressen att utesluta förbund. Denna 
extra kongress ska äga rum senast fem 
veckor efter styrelsens beslut. 

 
Styrelsen får kalla kongressen till extra  
sammanträde om 
● styrelsen bedömer att visst ärende bör 

behandlas av kongressen. 
 
Styrelsen får kalla kongressen till extra  
sammanträde, vid vilket förbundets  
samtliga kongressledamöter ska företrädas  
av ett ombud med fullmakt, om 
● ledamot i styrelsen, utom ordföranden, 

har avgått, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● förbund som företräder minst ¼ av 

samtliga 101 kongressledamöter,  
motsvarande det totala antalet mandat 
som förbunden tilldelats enligt § 11, 
skriftligen har begärt att kongressen ska 
behandla ett visst ärende. Denna extra 
kongress ska äga rum senast fem veckor 
efter det att begäran inkom till Saco, 
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● ledamot i ersättningskommittén har 
avgått, 

● ledamot i stadgekommittén har avgått, 
● revisor eller ersättare har avgått eller 
● ledamot i valberedningen har avgått. 
 
 
 
Styrelsen ska 
● senast fyra veckor innan extra kongress 

skicka ut kallelse till förbunden och de 
som har närvarorätt vid kongressen samt 

● senast två veckor innan extra kongress 
skicka ut övriga handlingar till 
kongressledamöterna eller ombuden och 
de som har närvarorätt vid kongressen. 

 
Extra kongress ska behandla följande  
ärenden 
● upprop och justering av röstlängden, 
● val bland ledamöterna av 

sammanträdesordförande och ersättare, 
● val bland ledamöterna av 

protokolljusterare tillika rösträknare, 
● val av sammanträdessekreterare och 

ersättare, 
● fastställande av arbetsordning för 

sammanträdet, 
● fastställande av föredragningslistan, 
● frågan om sammanträdet har utlysts 

enligt dessa stadgar och  
● det ärende eller de ärenden för vilket eller 

vilka kongressen har kallats till extra 
sammanträde. 

 
§ 14 Motion till ordinarie kongress 
Motion till ordinarie kongress får väckas av  
förbund och studentrådet. 
 
För att behandlas av kongressen ska motion 
vara skriftlig och Saco tillhanda senast den  
30 juni året för ordinarie kongress. 
 
Styrelsen ska till kongressen lämna ett  
skriftligt yttrande över varje motion. 
 
 
 
 

● ledamot i ersättningskommittén har 
avgått, 

 
● revisor eller ersättare har avgått , eller 
● ledamot i valberedningen har avgått, eller  
● ansökan om medlemskap i Saco har 

inkommit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● val bland ledamöterna av 

sammanträdesordförande och ersättare, 
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§ 15 Närvarorätt, yttranderätt och 
yrkanderätt 

Styrelseledamöterna och studentrådets 
ordförande eller av rådet utsedd ersättare 
har närvarorätt, yttranderätt och 
yrkanderätt vid kongressens sammanträde. 
 
 
Ledamöterna i ersättningskommittén och 
stadgekommittén, revisorerna och deras 
ersättare samt ledamöterna i 
valberedningen har närvarorätt samt 
yttranderätt och yrkanderätt i ärenden inom 
respektive ansvarsområde vid kongressens 
sammanträde. 
 
Kanslichefen har närvarorätt och 
yttranderätt vid kongressens sammanträde. 
 
Kongressen får inför behandling av visst 
ärende eller grupp av ärenden besluta om 
slutna förhandlingar. 
 
§ 16 Rösträtt, omröstning och 

protokoll 
Vid omröstning har endast de närvarande  
kongressledamöterna rösträtt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut ska fattas med enkel majoritet av  
antalet röstande kongressledamöter om inte 
annat framgår av dessa stadgar. Den som 
avstår från att rösta räknas inte som 
röstande kongressledamot. 
 
Omröstning ska vara öppen utom vid val, 
där den alltid ska vara sluten om votering 
har begärts eller om antalet nominerade är 
fler än antalet poster som ska besättas. Vid 
sluten votering ska röstsedel för att vara 
giltig uppta lika många namn på valbara 

 
 
Styrelseledamöterna, och studentrådets 
ordförande och vice ordförande eller av 
rådet utsedd ersättare har närvarorätt, 
yttranderätt och yrkanderätt vid 
kongressens sammanträde. 
 
Ledamöterna i ersättningskommittén och 
stadgekommittén, revisorerna och deras 
ersättare samt ledamöterna i 
valberedningen har närvarorätt samt 
yttranderätt och yrkanderätt i ärenden inom 
respektive ansvarsområde vid kongressens 
sammanträde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid ordinarie kongress eller vid extra 
kongress, där kongressledamöterna inte 
företräds av ett ombud med fullmakt, har 
endast de närvarande kongressledamöterna 
rösträtt. 
 
Vid extra kongress enligt fjärde stycket i  
§ 13 har endast de kongressledamöter som 
är närvarande som ombud eller som har 
lämnat fullmakt till närvarande ombud 
rösträtt. 
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personer som valet avser. Valbar är den som 
har nominerats av valberedningen eller 
under sammanträdet har nominerats av 
närvarande kongressledamot. 
 
Uppkommer lika röstetal ska företrädet 
avgöras genom lottning. 
 
Styrelseledamöterna och studentrådets 
ordförande eller av rådet utsedd ersättare 
har rätt att anteckna sin särskilda mening i 
protokollet. 
 
Ledamöterna i ersättningskommittén och 
stadgekommittén, revisorerna och deras 
ersättare samt ledamöterna i 
valberedningen har rätt att anteckna sin 
särskilda mening i protokollet i ärende inom 
respektive ansvarsområde. 
 
Reservation och anteckning i protokollet ska 
lämnas skriftligen innan kongressen har 
avslutats.  
 
Protokoll ska föras vid kongressens 
sammanträde. Protokollet ska justeras av 
mötesordföranden och protokolljusterarna. 
 
 
Styrelse 
 
§ 17 Styrelsen 
Styrelsen leder Sacos verksamhet enligt 
dessa stadgar och kongressens beslut samt 
företräder Saco. 
 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
 
Styrelsen består av ordföranden, förste vice 
ordföranden, andre vice ordföranden och 
ytterligare åtta ledamöter. 
 
Styrelsen väljs av kongressen vid ordinarie 
sammanträde för tiden till och med 
kongressens sammanträde fyra år senare. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelseledamöterna, och studentrådets 
ordförande och vice ordförande eller av 
rådet utsedd ersättare har rätt att anteckna 
sin särskilda mening i protokollet. 
 
Ledamöterna i ersättningskommittén och 
stadgekommittén, revisorerna och deras 
ersättare samt ledamöterna i 
valberedningen har rätt att anteckna sin 
särskilda mening i protokollet i ärende inom 
respektive ansvarsområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelseledamot ska vara medlem i ett 
förbund som är medlem i Saco. 
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Fyllnadsval efter ledamot som avgått 
förrättas av kongressen. 
 
Studentrådets ordförande eller av rådet 
utsedd ersättare ska adjungeras av 
styrelsen. 
 
§ 18 Kallelse och uppgifter 
Styrelsen sammanträder på kallelse av 
ordföranden. 
 
Ordföranden ska kalla styrelsen till 
sammanträde om minst fem 
styrelseledamöter begär det. 
 
Styrelsen ska 
 
 
 
● förbereda kongressens sammanträde och 

verkställa dess beslut, 
● leda och ansvara för Sacos verksamhet 

och ekonomi, 
● fastställa riktlinjer för placeringen av 

Sacos finansiella tillgångar och 
förvaltningen av Sacos fasta egendom, 

● besluta om köp och försäljning av fast 
egendom samt att ta ut pantbrev och 
upplåta panträtt i densamma, 

● anställa och entlediga kanslichefen, 
● fastställa en instruktion till kanslichefen, 
● varje år fastställa verksamhetsplan och 

verksamhetsbudget för det närmast 
följande verksamhetsåret, 

● varje år senast den 31 mars till 
revisorerna lämna verksamhetsberättelse 
och årsredovisning för det närmast 
föregående verksamhetsåret tillika 
räkenskapsåret, 

● varje år senast den 31 maj till förbunden 
skicka verksamhetsberättelsen, 
årsredovisningen och revisionsberättelsen 
för det närmast föregående 
verksamhetsåret, 

● året för ordinarie kongress lämna en 
verksamhetsrapport till kongressen, 

● året för ordinarie kongress lämna en 
ekonomirapport till kongressen och 

● besluta i ärenden som inte ska avgöras av 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● varje år fastställa en arbetsordning för 

styrelsen för det närmast följande 
verksamhetsåret tillika räkenskapsåret, 
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kongressen eller särskilt organ enligt 
dessa stadgar. 

 
Styrelsen får bemyndiga ordföranden och 
kanslichefen att i styrelsens ställe besluta i 
visst ärende eller grupp av ärenden. 
 
§ 19 Ordförandens uppgifter 
Ordföranden ska 
● förbereda och leda styrelsens 

sammanträden, 
● ansvara för att styrelsens beslut verkställs 

och 
● företräda Saco. 
 
Ordföranden får mellan styrelsens 
sammanträden besluta i brådskande 
ärenden enligt § 18 i dessa stadgar och ska 
besluta i det ärende eller den grupp av 
ärenden som styrelsen bemyndigat 
ordföranden att avgöra. Beslut ska anmälas 
till styrelsen vid dess närmast följande 
sammanträde. 
 
Vid förfall för ordföranden övertas 
ordförandens uppgifter av förste vice 
ordföranden och vid förfall även för förste 
vice ordföranden övertas ordförandens 
uppgifter av andre vice ordföranden. 
 
§ 20 Närvarorätt, yttranderätt och 
yrkanderätt 
Studentrådets ordförande eller av rådet 
utsedd ersättare har närvarorätt, 
yttranderätt och yrkanderätt vid styrelsens 
sammanträde. 
 
Kanslichefen har närvarorätt och 
yttranderätt vid styrelsens sammanträde. 
 
§ 21 Beslutförhet, rösträtt, 
omröstning och protokoll 
Styrelsen är beslutsför när minst sex 
styrelseledamöter är närvarande. 
 
Vid omröstning har endast de närvarande 
styrelseledamöterna rösträtt. 
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Beslut ska fattas med enkel majoritet av 
antalet röstande styrelseledamöter. Vid lika 
röstetal gäller den mening som 
sammanträdesordföranden biträder som 
beslut. 
 
Studentrådets ordförande eller av rådet 
utsedd ersättare och kanslichefen har rätt 
att anteckna sin särskilda mening i 
protokollet. 
 
Protokoll ska föras vid styrelsens 
sammanträde. Protokollet ska justeras av 
mötesordföranden och särskilt utsedd 
protokolljusterare. 
 
 
Kansli 
 
§ 22 Kansliet 
Kansliet ska bereda styrelsens ärenden och 
verkställa dess beslut. 
 
Kanslichefen leder och ansvarar för 
kansliets verksamhet i enlighet med 
styrelsens instruktion till kanslichefen. 
 
Kanslichefen ska besluta i det ärende eller 
den grupp av ärenden som styrelsen 
bemyndigat kanslichefen att avgöra. Beslut 
ska anmälas till styrelsen vid dess närmast 
följande sammanträde. 
 
 
Särskilda organ 
 
§ 23 Studentrådet 
Studentrådet är ett forum för samverkan 
mellan förbundens studentmedlemmar och 
är rådgivande till styrelsen i frågor som rör 
studenter. 
 
 
 
Styrelsen ska fastställa stadgar för 
studentrådet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 23 Studentrådet 
Studentrådet är ett forum för samverkan 
mellan förbundens studentmedlemmar och 
är partipolitiskt obundet samverkansorgan 
för förbundens studentverksamhet och ett 
rådgivande organ till styrelsen. i frågor som 
rör studenter. 
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§ 24 Ordföranderådet 
Ordföranderådet är ett forum för samverkan 
mellan Saco och förbunden samt är 
rådgivande till styrelsen inför beslut i 
viktiga frågor som ska eller får avgöras av 
styrelsen. 
 
Ordföranderådet består av ordföranden i 
Sacos styrelse och förbundens ordförande 
eller den som förbundet sätter i 
förbundsordförandens ställe. 
 
Övriga ledamöter i Sacos styrelse och 
studentrådets ordförande eller av rådet 
utsedd ersättare har rätt att delta i 
ordföranderådets sammanträden. 
 
 
Ordföranden i Sacos styrelse leder 
ordföranderådets sammanträden. 
 
Ordföranderådet sammanträder på kallelse 
av styrelsen. 
 
§ 25 Ersättningskommittén 
Ersättningskommittén ska besluta om lön,  
arvode och kostnadsersättning till 
● kongressledamöterna, 
● styrelseledamöterna, 
● ersättningskommitténs ledamöter, 
● stadgekommitténs ledamöter, 
● revisorerna och deras ersättare, utom de 

auktoriserade revisorerna, samt 
● valberedningens ledamöter. 
 
Ersättningskommittén består av 
ordföranden och ytterligare två ledamöter. 
 
Ersättningskommittén väljs av kongressen 
vid ordinarie sammanträde för tiden till och 
med kongressens ordinarie sammanträde 
fyra år senare. 
 
Fyllnadsval efter ledamot som har avgått 
förrättas av kongressen. 
 
Ersättningskommittén ska till året för 
ordinarie kongress lämna förslag till 
direktiv till ersättningskommittén. 

 
 
 
 
 
 
 
Ordföranderådet består av ordföranden i 
Sacos styrelsen och förbundens ordförande 
eller den som förbundet sätter i 
förbundsordförandens ställe. 
 
Övriga ledamöter i Sacos styrelsen, och 
studentrådets ordförande och vice 
ordförande eller av rådet utsedd ersättare 
har rätt att delta i ordföranderådets 
sammanträden. 
 
Ordföranden i Sacos styrelsen leder 
ordföranderådets sammanträden. 
 
 
 
 
§ 25 Ersättningskommittén 
Ersättningskommittén ska besluta om lön,  
arvode och kostnadsersättning till 
● kongressledamöterna, 
● styrelseledamöterna, 
● ersättningskommitténs ledamöter, 
● stadgekommitténs ledamöter, 
● revisorerna och deras ersättare, utom de 

auktoriserade revisorerna, samt 
● valberedningens ledamöter. 
 
Ersättningskommittén består av 
ordföranden och ytterligare två ledamöter. 
 
Ersättningskommittén väljs av kongressen 
vid ordinarie sammanträde för tiden till och 
med kongressens ordinarie sammanträde 
fyra år senare. 
 
Fyllnadsval efter ledamot som har avgått 
förrättas av kongressen. 
 
Ersättningskommittén ska till året för  
ordinarie kongress lämna förslag till  
direktiv till ersättningskommittén. 
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§ 26 Stadgekommittén 
Stadgekommittén är rådgivande till 
styrelsen i stadgefrågor. 
 
Stadgekommittén består av ordföranden 
och ytterligare fyra ledamöter. 
 
Stadgekommittén väljs av kongressen vid 
ordinarie sammanträde för tiden till och 
med kongressens ordinarie sammanträde 
fyra år senare. 
 
 
 
 
Fyllnadsval efter ledamot som har avgått 
förrättas av kongressen. 
 
§ 27 Revisorerna 
Revisorerna ska granska styrelsens 
förvaltning samt Sacos bokföring och 
årsredovisning. Revisionen ska ske enligt 
god revisionssed i Sverige. 
 
Antalet revisorer är tre varav en ska vara 
auktoriserad revisor. För revisorerna ska 
finnas tre personliga ersättare. Ersättare för 
den auktoriserade revisorn ska vara 
auktoriserad revisor. 
 
Revisorerna och deras ersättare väljs av 
kongressen vid ordinarie sammanträde för 
tiden till och med kongressens 
sammanträde fyra år senare. 
 
 
 
 
 
 
Fyllnadsval efter revisor eller ersättare som 
har avgått förrättas av kongressen. 
 
Revisorerna ska varje år senast den 30 april 
lämna sin revisionsberättelse för närmast 
föregående verksamhetsår tillika 
räkenskapsår. 
 

 
§ 2625 Stadgekommittén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledamot i stadgekommittén ska vara 
medlem i ett förbund som är medlem i 
Saco. 
 
 
 
 
§ 2726 Revisorerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisor, undantaget den auktoriserade 
revisorn och dess personliga ersättare, ska 
vara medlem i ett förbund som är medlem i 
Saco. 
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Revisorerna ska året för ordinarie kongress 
lämna en revisionsrapport till kongressen. 
 
§ 28 Valberedningen 
Valberedningen ska förbereda kongressens 
val av styrelse, ersättningskommitté, 
stadgekommitté samt revisorer och deras 
ersättare. 
 
Valberedningen består av ordföranden och 
ytterligare fyra ledamöter. 
 
Valberedningen ska till ordinarie kongress 
lämna förslag till direktiv till 
valberedningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valberedningen väljs av kongressen vid 
ordinarie sammanträde för tiden till och 
med kongressens ordinarie sammanträde 
fyra år senare. 
 
 
 
 
 
Fyllnadsval efter ledamot som har avgått 
förrättas av kongressen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
§ 2827 Valberedningen 
Valberedningen ska förbereda kongressens 
val av styrelse, ersättningskommitté, 
stadgekommitté samt revisorer och deras 
ersättare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valberedningen ska lägga förslag till  
kongressens beslut om lön, arvode och  
övriga förmåner till 
● kongressledamöterna, 
● styrelseledamöterna, 
● stadgekommitténs ledamöter, 
● revisorerna och deras ersättare, utom de 

auktoriserade revisorerna, samt 
● valberedningens ledamöter. 
 
Vid behov av justeringar av kongressens 
beslut om lön, arvode och övriga förmåner 
på grund av ändrade förhållanden, under 
perioden mellan två kongresser, äger 
valberedningen besluta om dessa 
justeringar. 
 
 
 
 
 
 
Ledamot i valberedningen ska vara 
medlem i ett förbund som är medlem i 
Saco. 
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Stadgeändring, upplösning och tvist 
 
§ 29 Stadgeändring 
För att ändra dessa stadgar, utom § 31,  
krävs antingen 
● beslut med 2/3 majoritet av samtliga 101 

kongressledamöter vid en kongress eller 
 
 
● likalydande beslut med enkel majoritet av 

antalet röstande kongressledamöter vid 
två på varandra följande kongresser med 
minst sex månader emellan. Minst en 
kongress ska vara ordinarie. 

 
Tidpunkten när stadgeändringen ska träda i 
kraft ska beslutas med enkel majoritet av 
antalet röstande kongressledamöter vid det 
sammanträde när det sista beslutet att 
ändra stadgarna  
fattas. 
 
§ 30 Särskild stadgeändring 
För att ändra § 31 i dessa stadgar krävs 
likalydande beslut med minst 2/3 majoritet 
av antalet röstande kongressledamöter vid 
två på varandra följande kongresser med 
minst sex månader emellan. Minst en 
kongress ska vara ordinarie. 
 
Tidpunkten när stadgeändringen ska träda i 
kraft ska beslutas med enkel majoritet av 
antalet röstande kongressledamöter vid det 
sammanträde när det sista beslutet att 
ändra stadgarna fattas. 
 
§ 31 Upplösning 
För att upplösa Saco krävs likalydande 
beslut med minst 2/3 majoritet av antalet 
röstande kongressledamöter vid två på 
varandra följande kongresser med minst sex 
månader emellan. Minst en kongress ska 
vara ordinarie. 
 
Tidpunkten när Saco ska upplösas och hur 
Sacos tillgångar och skulder ska disponeras 
efter upplösningen ska beslutas med enkel 
majoritet av antalet röstande 
kongressledamöter vid det sammanträde 

 
 
§ 2928 Stadgeändring 
För att ändra dessa stadgar, utom § 3130,  
krävs antingen 
● beslut med 2/3 majoritet av samtliga 101 

kongressledamöter vid en kongress, 
motsvarande det totala antalet mandat 
som förbunden tilldelats enligt § 11, eller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3029 Särskild stadgeändring 
För att ändra § 3130 i dessa stadgar krävs 
likalydande beslut med minst 2/3 majoritet 
av antalet röstande kongressledamöter vid 
två på varandra följande kongresser med 
minst sex månader emellan. Minst en 
kongress ska vara ordinarie. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3130 Upplösning 
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när det sista beslutet att upplösa Saco fattas. 
 
§ 32 Tvist 
Tvist angående tolkning eller tillämpning av 
dessa stadgar ska hänskjutas till prövning 
av skiljemän enligt lag. 

 
 
§ 3231 Tvist 
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Förslag och överväganden 
 
Kongressens storlek och representativitet 
 
§ 11 ‒ mandatfördelning 
En majoritet av demokratiutredningens ledamöter har föreslagit att nu gällande 
mandatfördelning ska gälla även fortsättningsvis. En ledamot var skiljaktig. 
 
Styrelsens föreslår, till skillnad från demokratiutredningen, ändringar i mandatfördelningen 
och därmed även i stadgarna. 
 
Styrelsen föreslår att den mandatfördelning som gäller idag, fortsatt ska gälla upp till 101 
mandat. Det innebär att fördelningen av dessa 101 mandat grundar sig på förbundens 
medlemsavgifter. Varje förbund tilldelas fortsatt minst ett mandat. Upp till 101 mandat ska 
takregeln på 16 kongressledamöter fortsatt gälla. Styrelsen föreslår att denna 
mandatfördelningsregel ska kompletteras med en bestämmelse som ger ett förbund som har 
100 000 yrkesverksamma medlemmar ytterligare två mandat och därutöver två mandat för 
varje ytterligare 10 000 yrkesverksamma medlemmar.  
 
Genom styrelsens förslag kommer alla förbund fortsatt kunna representeras vid kongressen. 
Förslaget innebär vidare att upp till 101 mandat kommer inte ett större förbund ta mandat 
från andra förbund, vilket skulle varit fallet om förslaget istället varit att endast ta bort eller 
justera takregeln på 16 mandat. Samtidigt kommer förbund, som slår i taket och som har 
minst 100 000 yrkesverksamma medlemmar, med förslaget att få en representation vid 
kongressen som bättre återspeglar storleken på förbundet. 
 
Styrelsen föreslår också att en definition av yrkesverksamma medlemmar förs in i stadgarna. 
Definitionen innebär inte någon materiell förändring, utan är en kodifiering av rådande 
praxis. Denna praxis innebär att yrkesverksamma medlemmar avser medlemmar som har en 
anställning eller ett eget företag, exklusive studerande och pensionärer. Arbetslösa och andra 
utan tjänst ingår inte. 
 
§ 9 – konsekvensändring avseende medlemsavgift 
Enligt stadgarna ska jämförelsetalet vid fördelning av mandat erhållas på basis av förbundets 
medlemsavgift. Stadgan anger däremot inte närmare på vilket underlag medlemsavgiften för 
förbunden fastställs. Praxis är dock att medlemsstatistik över yrkesverksamma medlemmar 
den 30 juni året innan avgiftsåret, ska ligga som grund för fördelningen av medlemsavgiften. 
På så sätt fastställs också mandaten delvis på basis av antalet yrkesverksamma medlemmar. 
 
Styrelsens nya förslag om mandatfördelning för förbund med minst 100 000 
yrkesverksamma medlemmar, ligger i linje med den praxis som gäller avseende fastställande 
av medlemsavgiften och i sin tur framtagandet av ett jämförelsetal enligt dagens 
mandatfördelning. För att stadgans mandatfördelningsregler ska harmoniera, föreslår 
styrelsen en konsekvensändring i § 9, så att det i linje med rådande praxis framgår att  
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ett förbunds medlemsavgift baserar sig på förbundets antal yrkesverksamma medlemmar. 
Som en ytterligare konsekvensändring föreslår styrelsen att yrkesverksamma medlemmar 
definieras. Definitionen motsvarar förslaget på definition under § 11 om mandatfördelning 
och är en kodifiering av rådande praxis. 
 
§§ 7, 12, 13 och 28 (enligt ny numrering) – konsekvensändring i röstregler 
Idag finns ett antal röstregler i stadgarna som kräver en viss kvalificerad majoritet beräknad 
på samtliga 101 kongressledamöter. Med styrelsens förslag kan antalet kongressledamöter 
överstiga dagens 101. Därmed måste det förtydligas i dessa röstregler att den kvalificerade 
majoriteten istället ska beräknas på det totala antalet mandat fördelat i enlighet med både 
den gällande och den kompletterade mandatfördelningsregel som styrelsen föreslår. Detta 
förtydligande behövs också med hänsyn till att den kvalificerade majoriteten ska beräknas på 
det totala antal mandat som förbunden tilldelats, till skillnad från beräkningen vid enkel 
majoritet där beräkningen utgår från de närvarande kongressledamöterna. 
 
 
Val av mötespresidiet vid Sacos kongress 
 
§§ 12 och 13 
Styrelsens förslag överensstämmer med demokratiutredningens förslag, enligt vilket 
ordförande och ersättare vid kongressen inte längre måste utses bland kongressledamöterna.  
 
Styrelsen ser liksom utredningen att det kan finnas tillfällen när det är lämpligt att ha en 
extern ordförande och/eller ersättare. Styrelsen anser dessutom att det kan vara en fördel att 
kunna förbereda ett kongresspresidium innan tiden för förbunden att anmäla 
kongressledamöter gått ut, det vill säga den 30 september året för ordinarie kongress 
alternativt 3 veckor före extra kongress. 
 
 
Extra kongress vid ansökan om medlemskap i Saco 
§ 13 
Demokratiutredningen har föreslagit att det ska var möjligt att hålla en förenklad extra 
kongress i enlighet med § 13 fjärde stycket, där förbundens kongressledamöter företräds av 
ett ombud med fullmakt, för att besluta om ett nytt förbunds inträde i Saco. 
 
Styrelsen förslag överensstämmer med utredningen förslag. 
 
 
Beslut om lön, arvode och övriga förmåner 
§§ 2, 12, 13, 15, 16, 25 och 27 (enligt ny numrering)  
 
Demokratiutredningen har föreslagit att kongressens ledamöter ska fatta beslut om lön, 
arvode och övriga kostnadsersättningar. Som en följd föreslås att ersättningskommittén läggs 
ned. Ersättningskommitténs uppgifter ska enligt förslaget överföras till valberedningen, som 
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ges i uppdrag att till kongressen lägga fram förslag till beslut. Utredningen förordar också att 
beslut i denna del justeras omedelbart vid kongressen. 
 
Styrelsens förslag överensstämmer huvudsakligen med demokratiutredningens förslag. 
Styrelsen ställer sig också bakom utredningens överväganden till förslaget. Styrelsen föreslår 
liksom utredningen även att beslutet ska justeras omedelbart vid kongressen. 
 
Därutöver föreslår styrelsen ett förtydligande avseende valberedningens respektive 
kongressens mandat. Enligt gällande stadgar ska ersättningskommittén besluta om lön, 
arvode och kostnadsersättning. I praktiken har beslut också fattats om andra förmånstyper, 
till exempel pensionsförmåner, sjukförsäkring och avgångsvederlag. För att förtydliga att 
valberedningens uppdrag och kongressens beslut också ska omfatta andra förmånstyper, 
föreslår styrelsen att ordet ”kostnadsersättning” byts ut mot ”övriga förmåner”. 
 
Sacos kongress hålls vart fjärde år, vilket medför att kongressperioden är relativt lång. Om 
något oförutsett händer under löpande kongressperiod kan kongressens beslut om lön, 
arvode och övriga förmåner behöva justeras. Styrelsen kompletterar därför utredningens 
förslag. Vid behov av justeringar av kongressens beslut om lön, arvode och övriga förmåner 
på grund av ändrade förhållanden, under perioden mellan två kongresser, äger 
valberedningen besluta om dessa justeringar. Om det skulle handla om större eller mer 
principiella justeringar, har styrelsen enligt gällande stadgar alltid en möjlighet att kalla till 
en extra kongress om den finner det lämpligt.  
 
 
Valbarhet 
§§ 17, 25, 26 och 27 (enligt ny numrering) 
 
Demokratiutredningen har inte lagt något förslag om valbarhet till förtroendeuppdrag. 
 
Styrelsen föreslår att stadgarna ändras så att det framgår att ledamot i styrelsen, 
stadgekommittén, valberedningen samt revisor, undantaget auktoriserad revisor och dess 
personliga ersättare, ska vara medlem i ett Sacoförbund.  
 
 
Styrelsen 
 
§ 17 – valbarhet 
Som framgår ovan under avsnittet ”Valbarhet” ska styrelseledamot vara medlem i ett 
Sacoförbund. Avsikten är inte att ändra på dagens ordning där en styrelseledamot sitter på 
ett personligt mandat. Däremot bör det förtydligas att styrelseledamoten ska ha en 
anknytning till Sacofederationen.  
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§ 18 – arbetsordning för styrelsen 
Demokratiutredningen har inte lagt något förslag om styrelsens arbetsordning. 
 
Vid Sacos kongress 2013 beslutade kongressen att styrelsen årligen ska fatta beslut om en 
arbetsordning för styrelsen. En sådan arbetsordning har fastställts årligen under 
kongressperioden. Vid samma kongress beslutade kongressen också att styrelsen, efter 
hörande av stadgekommittén, till nästkommande kongress ska ta fram ett förslag till hur 
frågan om arbetsordning kan regleras i stadgarna.  
 
I § 18 finns redan i dag en uppräkning av styrelsens uppgifter. Mot denna bakgrund föreslår 
styrelsen nu endast ett förtydligande i stadgarna om att styrelsen årligen, inför närmast 
följande verksamhetsår tillika räkenskapsår, ska fastställa en arbetsordning för styrelsen. 
 
 
Studentinflytande 
§§ 15, 16 och 24 – studentrådets representation vid kongress och ordföranderåd 
Demokratiutredningen har föreslagit att studentrådets vice ordförande ska få närvaro-, 
yttrande- och yrkanderätt på kongressen samt rätt att delta vid ordföranderådet.  
 
Styrelsens förslag överensstämmer med demokratiutredningens förslag. 
 
§ 23 – studentrådets uppgift och roll 
Demokratiutredningen har föreslagit att det av stadgarna ska framgå att studentrådet ska 
vara rådgivande till styrelsen i alla frågor som studentrådet finner relevanta, och inte enbart i 
frågor som rör studenter. 
 
Styrelsens förslag överensstämmer med demokratiutredningens förslag i detta avseende. 
 
Demokratiutredningen har också föreslagit en ny skrivning angående studentrådets roll, som 
ligger närmare studentrådets egna stadgar.  
 
Styrelsen ansluter delvis till sistnämnda förslag, men har valt att föreslå en skrivning som är 
mer neutral i syfte att fånga upp all relevant studentverksamhet i förbunden. 
 
 
Medlemsavgiften till Saco 
 
§ 9 ‒ medlemsavgiften 
Utredningen har inte funnit någon anledning att ändra beräkningsmodellen för förbundens 
medlemsavgift till Saco. Däremot förordar utredningen att kongressen ska fastställa en fast 
medlemsavgift för den kommande kongressperiodens fyra år, utan att ge styrelsen i mandat 
att sätta avgiften inom ett intervall. Utredningen föreslår ingen stadgeändring, då det redan 
idag framgår av stadgarna att det är kongressen som fastställer medlemsavgiften. 
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Styrelsen ställer sig inte bakom utredningens förslag om att kongressen ska fastställa en fast 
medlemsavgift, som inte ger styrelsen mandat att sätta avgiften inom ett intervall. Om något 
händer under löpande kongressperiod som föranleder en omprövning och ändring av 
medlemsavgiften, skulle det med utredningens förslag kräva att styrelsen måste kalla till en 
extra kongress för ett nytt kongressbeslut. Sacos ordinarie kongresser hålls vart fjärde år,  
vilket medför att kongressperioden är relativt lång. Styrelsen anser att ett intervall ger ett 
behövligt utrymme att anpassa avgiften med hänsyn till ändrade förhållanden och 
oförutsedda händelser. Styrelsen konstaterar att stadgarna endast föreskriver att kongressen 
fastställer medlemsavgiften, utan att närmare precisera hur beslutet ska utformas. Något 
förtydligande eller ändring behövs därför inte göras i stadgarna i detta avseende. 
 
§ 9 – konsekvensändring som relaterar till ändringsförslag om mandatfördelning 
Styrelsen föreslår en ändring i stadgarna som relaterar till förslaget om mandatfördelning 
under ”Kongressens storlek och representativitet”. Enligt ändringsförslaget förtydligas att ett 
förbunds medlemsavgift baseras på förbundets antal yrkesverksamma medlemmar i 
förbundet, något som är rådande praxis. 
 
  
Redaktionella ändringsförslag 
 
Ny numrering 
Som en konsekvens av att ersättningskommittén föreslås läggas ned justeras numreringen 
från och med § 25, som idag reglerar ersättningskommitténs uppdrag. 
 
§ 16 – rösträtt vid förenklad kongress 
Styrelsen föreslår en redaktionell ändring i § 16, så att röstreglerna också anpassas till extra 
kongress där ett förbunds samtliga kongressledamöter företräds av ett ombud med fullmakt.  
 
§ 24 – en enhetlig benämning av styrelsen  
Demokratiutredningen har föreslagit en redaktionell ändring, i syfte att få till stånd en 
enhetlig benämning av styrelsen. 
 
I dag används både ”styrelsen” och ”Sacos styrelse”. I linje med de ändringar som infördes 
vid kongressen 2013, där kongressen ändrade benämningen ”Sacos studentråd” till 
”studentrådet”, så bör benämningen ”styrelsen” användas genomgående i stadgarna. 
Utredningens förslag behöver kompletteras med ytterligare en motsvarande redaktionell 
ändring i § 24.  
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Inledning 

Nedan följer information om 2013 års kongressuppdrag och  om 

utredningens arbetssätt.  

 

Vid Sacos kongress 14-15 november 2013 bifölls motionen Sacos 

demokrati, insänd av Sveriges Ingenjörer (bilaga 2). Kongressen beslutade 

att uppdra åt styrelsen att tillsätta en utredning för att i bred förankring se 

över reglerna för inflytande och för demokratins arbetsformer i Saco samt 

att föreslå ändringar till Sacos kongress 2017. Kongressen beslutade även 

att studentrådets motion, Justering av stadgarna om studentrådets 

närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt, ( bilaga 3), skulle anses 

besvarad med att förslagen i motionen angående utökade rättigheter för 

studentrådets vice ordförandes ska behandlas av utredningen. Sacos 

styrelse beslutade därefter att utredningsuppdraget även ska omfatta 

styrelsens framtida storlek. Direktiven till utredningen fastställdes under 

våren 2014 (bilaga 1). Under utredningens gång har styrelsen, 

ordföranderådet, studentrådet, kanslichefs-/direktörskretsen, 

valberedningen, ersättningskommittén och stadgekommittén informerats 

om arbetets utveckling.  

 

Utredningens deltagare/ledamöter: Utredningen har bestått av 

ordföranden Anders Edward samt följande ledamöter: ordföranden i 

stadgekommittén Sophie Silverryd, ordföranden i studentrådet Johannes 

Danielsson (fram till och med november 2014), ordföranden i 

studentrådet Kristin Öster (från december 2014), förbundsdirektören i 

Akademikerförbundet SSR Lars Holmblad, förbundsdirektören i 

Fysioterapeuterna Mats Einerfors, 1:e vice ordföranden i Naturvetarna 

Margareta Jonsson och chefsjuristen i Sveriges Ingenjörer Heléne Robson. 

Sekreterare har varit chefsjuristen Lena Maier Söderberg och seniore 

rådgivaren Anders Jonsson, båda från Sacos kansli.  

 

Omvärldsredovisningar. I bilaga 4 redovisas översiktligt hur aktuella 

frågeställningar hanteras i LO, TCO och i tre av Sacos systerorganisationer 

i Norden. 
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Sammanfattning 

Utredningen föreslår utökat studentinflytande, men inte så formaliserat 

att studentrådet blir bakbundet. Stadgarna bör ändras så att även Saco 

studentråds vice ordförande ges närvarorätt vid ordföranderådet och 

närvaro- , yttrande- och yrkanderätt vid Sacos kongress. Efter samråd med 

studentrådets ledning är utredningen överens om att inte föreslå någon 

ändring i den nuvarande ordningen att studentrådets ordförande är 

adjungerad till Sacos styrelse. Studentrådet bör inte enbart vara 

rådgivande till styrelsen i frågor som rör studenter utan i alla frågor som 

studentrådet finner relevanta att ta upp. 

 

Utredningen har stannat för att det inte finns någon anledning att föreslå 

en förändring av antalet ledamöter i Sacos styrelse. Utökningen från nio 

till elva ledamöter som beslutades vid kongressen 2013 bedöms ha 

fungerat väl. 

 

Utredningen finner heller ingen anledning att föreslå en förändring av den 

nuvarande beräkningsmodellen för medlemsavgiften. Däremot anser 

utredningen att kongressen i fortsättningen bör fastställa medlemsavgiften 

för de kommande fyra åren. Det skulle ge bättre planeringsförutsättningar 

för kongressperioden. 

 

Utredningen har lagt mycket tid till att överväga alternativ till dagens 

utformning av kongressens storlek och representativitet. Efter att ha 

provat olika alternativ, allt från ett ombud per förbund till att ta bort 

takregeln och låta förbundens medlemsantal avgöra antalet ombud, har en 

majoritet stannat för att den nuvarande ordningen bör gälla även i 

fortsättningen. En ledamot har lämnat en skiljaktig mening. 

 

Utredningen anser inte att den kan föreslå vilka arbetsformer som ska 

gälla för kongress och ordföranderåd. Det ansvaret bör även 

fortsättningsvis vila på Sacos ordförande och styrelse. Stadgarna bör dock 

ändras så att det blir möjligt att ta in en extern ordförande för kongressen. 

Utredningen anser också att det ska finnas en möjlighet att ha en 

förenklad kongress, där förbunden representeras av en ledamot med 

samtliga av förbundets röster, för att besluta om inträde för ett nytt 

förbund. Utredningen anser också att ordinarie kongress även i 

fortsättningen bör hållas i  november månad. 

 

Utredningen anser att det är kongressen som ska fastställa arvoden med 

mera efter förslag från valberedningen. Ersättningskommittén bör läggas 

ner. 
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Förslag till stadgeändringar 

Nuvarande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

§ 2, andra stycket 
Särskilda uppgifter handhas av 
studentrådet, ordföranderådet, 
ersättningskommittén, stadgekommittén, 
revisorerna och valberedningen. 
 
§ 12, tredje stycket, punkt 2 
val bland ledamöterna av 
sammanträdesordförande och ersättare, 
 
§ 12, tredje stycket, punkt 17 
fastställande av direktiv till 
ersättningskommittén för tiden fram till 
och med kongressens ordinarie 
sammanträde fyra år senare, 
 
§ 12, tredje stycket, punkt 24 
Val av ersättningskommitté, 
 
§ 13, fjärde stycket, punkt 3 
Ledamot i ersättningskommittén har 
avgått, 
 
 

 

 

 
§ 13, sjätte stycket, punkt 2 
val bland ledamöterna av 
sammanträdesordförande och ersättare, 
 
§ 15, första stycket 
Styrelseledamöterna och studentrådets 
ordförande eller av rådet utsedd ersättare 
har närvarorätt, yttranderätt och 
yrkanderätt vid kongressens 
sammanträde. 
 
§ 15, andra stycket 
Ledamöterna i ersättningskommittén och 
stadgekommittén, revisorerna och deras 
ersättare samt ledamöterna i 

§ 2, andra stycket 
Särskilda uppgifter handhas av 
studentrådet, ordföranderådet,  
stadgekommittén, revisorerna och 
valberedningen. 
 
§ 12, tredje stycket, punkt 2 
val av sammanträdesordförande och 
ersättare, 
 
§ 12, tredje stycket, punkt 17 
fastställande av valberedningens förslag 
till lön, arvode och kostnadsersättning, 
 

 

 

§12, tredje stycket, punkt 24 
Val av ersättningskommitté 
 
§ 13, fjärde stycket, punkt 3 
Ledamot i ersättningskommittén har 
avgått, 
 
§ 13, fjärde stycket, ny punkt 
ansökan om medlemskap i Saco 
inkommit, 

 

§ 13, sjätte stycket, punkt 2 
val av sammanträdesordförande och 
ersättare, 
 
§ 15, första stycket 
Styrelseledamöterna, studentrådets 
ordförande och vice ordförande eller av 
studentrådet utsedd ersättare har 
närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt 
vid kongressens sammanträde. 
 
§ 15, andra stycket 
Ledamöterna i stadgekommittén, 
revisorerna och deras ersättare samt 
ledamöterna i valberedningen har 
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valberedningen har närvarorätt samt 
yttranderätt och yrkanderätt i ärenden 
inom respektive ansvarsområde vid 
kongressens sammanträde. 
 
§ 16, femte stycket 
Styrelseledamöterna och studentrådets 
ordförande eller av rådet utsedd ersättare 
har rätt att anteckna sin särskilda mening 
i protokollet. 

 

 
16 §, sjätte stycket 
Ledamöterna i ersättningskommittén och 
stadgekommittén, revisorerna och deras 
ersättare samt ledamöterna i 
valberedningen har rätt att anteckna sin 
särskilda mening i protokollet. 
 
§ 23 
Studentrådet är ett forum för samverkan 
mellan förbundens 
studerandemedlemmar och är rådgivande 
till styrelsen i frågor som rör studenter. 

 

§ 24, andra stycket 
Ordföranderådet består av ordföranden i 
Sacos styrelse och förbundens ordförande 
eller den som förbundet sätter i 
förbundsordförandens ställe. 
 
§ 24, tredje stycket 
Övriga ledamöter i Sacos styrelse och 
studentrådets ordförande eller av rådet 
utsedd ersättare har rätt att delta i 
ordföranderådets sammanträden. 

 

 
§ 24, fjärde stycket 
Ordföranden i Sacos styrelse leder 
ordföranderådets sammanträden 
 
 
§ 25 
Ersättningskommittén ska besluta om 
lön, arvode och kostnadsersättning till 

- Kongressledamöterna, 

närvarorätt samt yttranderätt och 
yrkanderätt i ärenden inom respektive 
ansvarsområde vid kongressens 
sammanträde. 
 
§ 16, femte stycket 
Styrelseledamöterna, studentrådets 
ordförande och vice ordförande eller av 
studentrådet utsedd ersättare har rätt att 
anteckna sin särskilda mening i 
protokollet. 
 
16 §, sjätte stycket 
Ledamöterna i stadgekommittén, 
revisorerna och deras ersättare samt 
ledamöterna i valberedningen har rätt att 
anteckna sin särskilda mening i 
protokollet. 
 
§ 23 
Studentrådet är ett partipolitiskt obundet 
rådgivande organ till styrelsen och ett 
samverkansorgan för förbundens 
studentsektioner. 

 

§ 24, andra stycket 
Ordföranderådet består av ordföranden i 
Sacos styrelsen och förbundens 
ordförande eller den som förbundet 
sätter i förbundsordförandens ställe. 

 

§ 24, tredje stycket 
Övriga ledamöter i Sacos styrelse, 
studentrådets ordförande och vice 
ordförande eller av studentrådet utsedd 
ersättare har rätt att delta i 
ordföranderådets sammanträden. 

 

§ 24, fjärde stycket 
Ordföranden i Sacos styrelsen leder 
ordföranderådets sammanträden 
 

 
§ 25 
Ersättningskommittén ska besluta om 
lön, arvode och kostnadsersättning till 

- Kongressledamöterna, 
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- Styrelseledamöterna, 
- Ersättningskommitténs ledamöter, 
- Stadgekommitténs ledamöter, 
- Revisorerna och deras ersättare, 

utom de auktoriserade 
revisorerna, samt 

- Valberedningens ledamöter. 
 
Ersättningskommittén består av 
ordföranden och ytterligare två 
ledamöter. 
Ersättningskommittén väljs av 
kongressen vid ordinarie sammanträde 
för tiden till och med kongressens 
ordinarie sammanträde fyra år senare, 
Fyllnadsval efter ledamot som har avgått 
förrättas av kongressen. 
Ersättningskommittén ska till året för 
ordinarie kongress lämna förslag till 
direktiv till ersättningskommittén. 
 
§ 28, första stycket 
Valberedningen ska förbereda 
kongressens val av styrelse, 
ersättningskommitté, stadgekommitté 
samt revisorer och deras ersättare. 
 
 

- Styrelseledamöterna, 
- Ersättningskommitténs ledamöter, 
- Stadgekommitténs ledamöter, 
- Revisorerna och deras ersättare, 

utom de auktoriserade 
revisorerna, samt 

- Valberedningens ledamöter. 
 
Ersättningskommittén består av 
ordföranden och ytterligare två 
ledamöter. 
Ersättningskommittén väljs av 
kongressen vid ordinarie sammanträde 
för tiden till och med kongressens 
ordinarie sammanträde fyra år senare, 
Fyllnadsval efter ledamot som har avgått 
förrättas av kongressen. 
Ersättningskommittén ska till året för 
ordinarie kongress lämna förslag till 
direktiv till ersättningskommittén. 
 
§ 28, första stycket 
Valberedningen ska förbereda 
kongressens val av styrelse, 
stadgekommitté samt revisorer och deras 
ersättare. 
 
§ 28, nytt stycke tre 
Valberedningen ska lägga förslag till 
kongressens beslut om lön, arvode och 
kostnadsersättning till 

- kongressledamöterna, 
- styrelseledamöterna, 
- stadgekommitténs ledamöter, 
- revisorerna och deras ersättare, 

utom de auktoriserade 
revisorerna, samt 

- valberedningens ledamöter. 
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Studentinflytande 

Bakgrund 

I både Sveriges ingenjörers motion och studentrådets motion framförs att 

studentrepresentationen bör stärkas. Utredningen har diskuterat ett antal 

olika sätt att göra detta. I detta kapitel redogörs för utredningens 

ställningstagande vad avser studentrepresentationen i kongressen, vid 

ordföranderådet och i Sacostyrelsen. Idag är studentrådet enligt stadgarna 

rådgivande till styrelsen endast i de frågor som rör studenter.  

Övervägande och förslag - studentrådets 
representation vid kongress och ordföranderåd 

Saco studentråd har en fristående ställning inom Sacofederationen som är 

väl värd att bibehålla. Den ger studenterna en frihet att driva sina egna 

frågor utan att behöva inordna sig i Sacos ställningstaganden. Det vore 

kontraproduktivt att inskränka den friheten som ger möjlighet att driva 

studentfrågor på ett sätt som inte alltid överensstämmer med de 

yrkesverksammas intressen. Större inflytande för studenterna ja, men inte 

så formaliserat att studentrådet blir bakbundet. Utredningen föreslår 

förändringar i stadgarna som ger närvaro-, yttrande- och yrkanderätt för 

Saco studentråds vice ordförande på kongressen. Dessutom föreslås att 

studentrådets vice ordförande medges rätt att delta vid ordföranderådet.  

Övervägande och förslag - studentrådets 
representation i Sacostyrelsen. 

Idag är studentrådets ordförande adjungerad i Sacos styrelse. Utredningen 

har diskuterat om studentrådets ordförande ska ha en ordinarie plats i 

Sacos styrelse men kommit fram till att det inte är en bra ordning. 

Kongressens val av styrelse är personvalval. Ordföranden i studentrådet 

väljs för ett år i sänder vilket i normalfallet innebär att 2-4 olika 

studentrådsordförande adjungeras till Sacos styrelse under en 

kongressperiod. Att personvälja en studentrepresentant till styrelsen låter 

sig knappast göras. Efter samråd med Saco studentråd är utredningen 

överens om att inte föreslå någon ändring av nuvarande ordning med att 

adjungera studentrådets ordförande till styrelse. Att bibehålla nuvarande 

ordning innebär dessutom att studentrådets ordförande inte behöver vara 

lojal mot ett beslut i Sacos styrelse, vilket underlättar studentrådets 

autonoma ställning. 

 

Utredningen har även diskuterat möjligheten att reservera 

ledamotsplatser för studentföreträdare vid kongressen och har kommit till 

slutsatsen att detta skulle inkräkta på förbundens beslutanderätt. 
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Studentrådets uppgift 

Saco studentråd är ett partipolitiskt obundet rådgivande organ till Sacos 
styrelse och ett samverkansorgan för Sacoförbundens studentsektioner. 
Utredningen föreslår därför att studentrådet inte enbart är rådgivande i 
frågor som rör studenter, utan i alla frågor som studentrådet finner 
relevanta att ta upp.  

 
Utredningen föreslår att den beskrivning av studentrådet som återfinns i 
studentrådets stadgar ersätter nuvarande formulering i Sacos stadgar. 

 
Sammanfattningsvis föreslås ändringar i stadgarnas §§ 15, 16, 23 och 24. 
För att styrelsen ska benämnas konsekvent i hela stadgarna föreslår 
utredningen att ”Sacos styrelse” ändras till ”styrelsen i § 24, andra – fjärde 
stycket. 
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Sacostyrelsens storlek 

Bakgrund 

Efter sammanslagningen av SACO och SR vid kongressen 1975 kom 

styrelsen fram till 1989 års kongress att bestå av ordförande, 1:e vice 

ordförande, 2:e vice ordförande och ytterligare 12 ledamöter, dvs 

sammanlagt 15 ledamöter. Vid kongressen 1989 beslutades att 

Sacostyrelsen skulle bestå av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice 

ordförande samt ytterligare sex ledamöter, dvs sammanlagt nio ledamöter. 

Styrelsens storlek har därefter fram till 2013 års kongress bestått av nio 

ledamöter. 

 

Vid kongressen 2013 beslutades att Sacostyrelsen ska bestå av ordförande, 

1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt ytterligare åtta 

styrelseledamöter, dvs elva ledamöter. Förslaget till utökning med två 

ledamöter motiverades med att det leder till en ökad representation och 

delaktighet i Sacos verksamhet. 

 

Enligt direktiven ska utredningen diskutera olika alternativ för styrelsens 

storlek och lägga förslag på hur många ledamöter styrelsen ska bestå av 

efter 2017 års kongress. 

Överväganden och förslag 

Utökningen till elva ledamöter har enligt utredningens bedömning 

fungerat väl. Elva ledamöter möjliggör också en bra blandning av 

ledamöter från små, medelstora och stora förbund som på ett lämpligt sätt 

kan representera alla sektorer av arbetsmarknaden. 

Utredningen finner ingen anledning att föreslå någon förändring av 

Sacostyrelsens storlek. I stadgarna föreslås inga ändringar. 
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Medlemsavgiften till Saco 

Bakgrund 

Den beräkningsmodell som idag gäller för förbundens avgift till Saco har 

gällt sedan 2001 års kongress. Modellen innebär att varje förbund betalar 

en årsavgift per yrkesverksam förbundsmedlem per den 30 juni året före 

avgiftsåret. Vid de senaste kongresserna har beslutats att ge styrelsen 

mandat att sätta avgiften inom ett intervall; exempelvis sattes intervallet 

vid kongressen 2013 till 116 – 129 kronor per yrkesverksam 

förbundsmedlem. 

Överväganden och förslag 

Utredningen har inte funnit någon anledning att ändra 

beräkningsmodellen för medlemsavgiften. 

 

Däremot anser utredningen att den nuvarande ordningen där kongressen 

överlåter till styrelsen att fastställa medlemsavgiften en gång per år är 

resurskrävande och ger alltför kortsiktiga planeringsförutsättningar. 

Utredningen föreslår därför att kongressen fastställer medlemsavgiften för 

den kommande kongressperiodens fyra år. Härigenom skapas tydliga 

ekonomiska- och planeringsförutsättningar för förbunden, styrelsen och 

kansliet under hela kongressperioden. 

 

I stadgarna behöver inga ändringar göras då det enligt § 12, punkt 18, är 

kongressen som fastställer medlemsavgifterna för de närmast följande 

räkenskapsåren. 
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Kongressens storlek och 
representativitet 

Bakgrund 

Sacos kongress består av 101 ledamöter. Varje förbund har rätt till minst 

ett ombud. Inget förbund kan ha fler än 16 ledamöter. 

Ledamotsfördelningen grundar sig på förbundens medlemsavgifter och 

sker enligt stadgarnas § 11, styckena tre och fyra.  

Överväganden och förslag 

Den nedre gränsen om minst ett ombud möjliggör att alla förbund 

representeras vid kongressen. Den övre gränsen har funnits sedan 90-talet 

och motiverades då med att ett, eller ett fåtal, förbund skulle få för stort 

inflytande om denna regel inte finns. Bakgrunden var att det då 

diskuterades sammanslagningar av Sacoförbund, mellan Sacoförbund och 

förbund från annan centralorganisation och att eventuellt ett stort förbund 

från en annan centralorganisation skulle komma att söka inträde i Saco. 

Om något av dessa scenarier hade blivit verklighet och ”takregeln” om 16 

inte finns hade maktbalansen vid kongresserna förändrats avsevärt. 

Takregeln sågs som ett ”minoritetsskydd”. Idag krävs, i de allra flesta 

frågor, att fyra av de största förbundens kongressledamöter enas för att 

fatta beslut mot övriga förbund. 

 

Utredningen har diskuterat ett flertal alternativ till den gällande 

ordningen. 

 
a) Minska antalet ledamöter till 51 och ändra takregeln till 8. Fördelar 

är framför allt lättare administration och minskade kostnader. 

Nackdelar är sannolikt minskad studentrepresentation och 

minskat antal ledamöter från regional och lokal nivå. Fördelningen 

av inflytandet påverkas på så sätt att det är de små förbunden som 

relativt sett får ett större inflytande. 

 
b) Alla förbund har lika många ledamöter. Det skulle exempelvis 

kunna vara en, två eller möjligen ännu flera. Fördelar är att alla 

förbund får samma styrka vid kongressen och att förbundens 

finansiering av Sacos verksamhet blir av underordnad betydelse. 

Nackdelen är framför allt att inflytandet minskar kraftigt för de 

förbund som i allt väsentligt står för finansieringen. 

 
c) Ta bort takregeln med bibehållet antal ledamöter, dvs 101. Skulle i 

dagsläget innebära att det största förbundet får 22 ledamöter. 

Några av dessa tas från andra stora förbund och några från 
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medelstora förbund. Fördelen är att det blir en tydlig koppling 

mellan finansiering och inflytande vid kongressen. Nackdelen är 

att det sannolikt i en snar framtid kan bli så att de tre största 

förbunden, om de enas i en eller flera frågor, tillsammans kan 

besluta i de flesta frågor vid en kongress. 

 
d) Totala antalet medlemmar i förbunden ligger till grund för 

fördelningen av ledamöter vid kongressen, till skillnad från dagens 

ordning där finansieringen avgör. Fördelen är att framför allt 

studerandemedlemmar och icke yrkesverksamma medlemmar 

räknas med och att det härigenom speglar det totala 

medlemsantalet bättre. Nackdelarna är att det i första hand gynnar 

de stora förbunden och att det enligt några förbund är omöjligt att 

hålla reda på de studerandemedlemmar som är medlem i två eller 

flera förbund. 

 

En majoritet av ledamöterna i utredningen står bakom att nuvarande 

mandatfördelning ska gälla även fortsättningsvis. Sålunda föreslås ingen 

stadgeändring. Skiljaktig mening redovisas separat. 
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Arbetsformer för 
ordföranderådet och 
kongressen 

Ordföranderådet - bakgrund 

Ordföranderådet är ett forum för samverkan mellan Saco och förbunden 

och används för informationsutbyte och kan vara rådgivande till styrelsen 

inför beslut i viktiga frågor som ska eller får avgöras av styrelsen. Rådet 

består av Sacos ordförande och förbundens ordförande. Närvarorätt har 

även övriga ledamöter i Sacos styrelse och studentrådets ordförande. 

Sacos ordförande leder ordföranderådets sammanträden. Av tradition 

bjuds också oftast Sacos kanslichef och förbundens 

kanslichefer/förbundsdirektörer in till mötena. Ordföranderåd genomförs 

två till fyra gånger per år.  

 

Arbetsformerna för rådet varierar idag beroende på vilka aktuella 

frågeställningar som ska avhandlas. 

Ordföranderådet - överväganden och förslag 

Utredningen har diskuterat olika former för hur ordföranderåden i 

framtiden ska genomföras. Slutsatsen är att det inte föreligger några skäl 

att föreslå de arbetsformer som ska gälla. Ansvaret för arbetsformerna 

måste även fortsättningsvis åligga Sacos ordförande och övriga 

styrelseledamöter. Härigenom möjliggörs genomföranden lämpliga utifrån 

vilka frågeställningar som är aktuella. 

 

Som framgår av tidigare kapitel föreslår utredningen att Saco studentråds 

vice ordförande ska ha rätt att delta i ordföranderådets sammanträden. 

Kongressen - bakgrund 

Ordinarie kongress genomförs i november vart fjärde år. Sedan lång tid 

tillbaka har kongresserna genomförts dels genom utskottsarbete och dels 

genom plenarförhandlingar och beslut. Utredningen konstaterar att det 

finns ett flertal olika sätt att genomföra kongresser. 

 

Enligt stadgarna ska sammanträdesordförande och ersättare utses bland 

ledamöterna. 

 

Enligt stadgarna kan styrelsen, om det finns synnerliga skäl, besluta om 

inträde för nya förbund. Alternativet är att kalla en full kongress, dvs med 

101 ledamöter närvarande. 

Sedan lång tid tillbaka genomförs den ordinarie kongressen i november. 
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Kongressen - överväganden och förslag 

Omvärldens förändring och nya tekniska lösningar gör det vanskligt att slå 

fast vilka arbetsformer som ska gälla för framtida kongresser. Även 

fortsättningsvis bör det vara styrelsens uppgift att förbereda och 

genomföra så bra kongresser som möjligt.  

 

Att säkerställa öppenhet och demokratiska beslut vid kongresser är inte 

alltid lätt. För att alla ledamöter ska ha en chans att påverka är det viktigt 

att beredning av ärenden och förslag sker så öppet som möjligt. Inför 

kongresserna bör vissa av styrelsens förslag till kongressbeslut; exempelvis 

propositionerna rörande budget, medlemsavgift och samhällspolitiskt 

program, vara kända för förbunden i så pass god tid att det finns möjlighet 

för dessa att inkomma med motioner som relaterar till styrelsens förslag. 

 

Även i framtiden ska ordningen finnas kvar där ordförande och ersättare 

kan utses bland ledamöterna. Utredningen konstaterar dock att det kan 

finnas tillfällen när det är lämpligt att öppna för att ha en extern 

ordförande och ersättare. 

 

Utredningen konstaterar att det bör vara rimligt att en förenklad kongress, 

där förbunden representeras av ett ombud med röstportfölj, kan besluta 

om inträde för nytt förbund. 

 

Utredningen har diskuterat lämplig tidpunkt för att genomföra ordinarie 

kongress. Det vanligaste i motsvarande organisationer är antingen i maj 

eller i november. Båda alternativen har sina för- och nackdelar. 

Utredningen har kommit fram till att det enklaste är att behålla nuvarande 

ordning med ordinarie kongress i november. 

 

Som framgår av tidigare kapitel föreslår utredningen att Saco studentråds 

vice ordförande ska ha närvaro- yttrande- och yrkanderätt vid kongressen.  

 

Ändringar föreslås i stadgarnas §§ 12 och13. 
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Övriga förslag 

Ersättningskommittén 

Sedan 2007 års kongress är det ersättningskommittén som fastställer lön, 

arvode och övriga anställningsvillkor för Sacos ordförande. Dessutom 

fastställer kommittén arvoden till övriga styrelseledamöter, 

valberedningens ledamöter, stadgekommitténs ledamöter, 

ersättningskommitténs ledamöter och förtroendevalda revisorer. 

Övervägande och förslag 

Utredningen har kommit fram till att det  är att föredra att 

förbundsmedlemmarnas företrädare, dvs kongressledamöterna,  fattar 

dessa beslut och att kongressen fastställer de arvoden med mera som ska 

gälla. 

 

Ersättningskommittén föreslås därför att läggas ner. Kommitténs 

arbetsuppgifter överförs lämpligen till valberedningen som ges i uppdrag 

att till kongressen förelägga förslag till beslut. 

 

Utredningen förordar att beslut om denna ändring omedelbart justeras vid 

kongressen. 

 

Ändringar föreslås i stadgarnas §§ 2, 13, 15, 16, 25 och 28. 
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Skiljaktig mening från Sacos 
demokratiutredning 

Sacos kongress år 2013 beslutade med anledning av motion 4 och motion 

10 att ”uppdra åt styrelsen att tillsätta en utredning att i bred förankring se 

över reglerna för inflytande och för demokratins arbetsformer i Saco samt 

att föreslå ändringar till Sacos kongress 2017”. 

 

Sveriges Ingenjörer var avsändare av motion 10 som bland annat föreslog 

en förändring av Sacos stadgar vad gäller mandatfördelningen till Sacos 

kongress för att uppnå en mandatfördelning som är proportionell mot 

förbundens medlemsantal så att inflytande i kongressen utformas med en 

representativ och demokratisk struktur. Enligt nuvarande stadgar finns en 

s k takregel som innebär att inget förbund, oavsett medlemsantal, får mer 

än 16 mandat av kongressens 101 ledamöter. 

 

Förslaget togs emot av demokratiutredning med stor skepsis och ledde 

inte till att några alternativa förslag diskuterades annat än argument för 

att behålla nuvarande system intakt. 

 

Mot bakgrund av den starkt kritiska hållningen från övriga förbund i 

demokratiutredningen lade Sveriges Ingenjörer fram ett alternativt förslag 

som innebar ett röstmandat per förbund oavsett medlemsantal med 

eventuellt fler kongressledamöter per förbund för att kunna behålla 

arbetsformerna för kongressen. Detta förslag arbetades fram för att 

undersöka möjligheterna till en konstruktiv diskussion i utredningen i ett 

försök att hitta ett sätt som skulle innebära en mer demokratiskt struktur 

av inflytandeformer i kongressen. 

 

Även det förslaget möttes av stark kritik från de övriga förbunden i 

utredningen. Inte något annat förbund har ställt sig bakom förslaget eller 

fört fram något eget alternativt förslag och det har inte heller förts en 

lösningsinriktad diskussion kring mandatfördelningen i kongressen i 

utredningen. Tvärtom har hållningen från utredningen varit att föreslå för 

styrelsen att man låter nuvarande reglering med en s k takbegränsning för 

antal mandat i kongressen kvarstå. Mot denna bakgrund vill Sveriges 

Ingenjörer skriva sig skiljaktig till övriga utredningens förslag i frågan om 

mandatfördelning i Saco:s kongress. 

 

Helène Robson, Sveriges Ingenjörer 
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Bilaga 1 

Direktiv för utredningen kring inflytande, 
finansiering och arbetsformer  

(fastställda av Sacos styrelse den 24 mars 2014) 

Inledning 

Vid Sacos kongress 14-15 november 2013 bifölls motion 10, Sacos 

demokrati. Motionär var Sveriges Ingenjörer. Kongressbeslutet är att 

uppdra åt styrelsen att tillsätta en utredning att i bred förankring se över 

reglerna för inflytande och för demokratins arbetsformer i Saco samt att 

föreslå ändringar till Sacos kongress 2017. 

Dessutom beslutades att studentrådets motion 4, Justering av stadgarna 

om studentrådets närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt ska anses 

besvarad genom att de förslag kring studentrådets vice ordförandes 

utökade rättigheter ska tas om hand i utredningen. 

Styrelsen har diskuterat utredningens innehåll och beslutat att uppdraget 

även ska omfatta styrelsens framtida storlek.  

Tidplan 

Utredningen bör starta snarast och det slutgiltiga förslaget ska presenteras 

senast den 1 oktober 2016, dvs drygt ett år före Sacos kommande ordinarie 

kongress i november 2017.  

Deltagare/ledamöter 

Ordförande för utredningen är Sacos kanslichef Anders Edward. 

Dessutom ska ingå en representant från studentrådet, en ledamot från 

stadgekommittén och fyra representanter från förbunden. Dessa utses 

efter förslag från studentrådet, stadgekommittén och förbunden. 

Chefsjurist Lena Maier Söderberg och presschef Anders Jonsson är 

utredningens sekreterare. 

Arbetsformer, förankring och avrapportering 

Utredningen ska arbeta med Sacos och förbundens bästa för ögonen. 

Syftet är att stärka Sacos och förbundens gemensamma ställning. 

Arbetsformen kommer att vara faktainsamling och analys av alternativ till 

nuvarande regleringar.  
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Styrelsen ska fortlöpande hållas infomerad om utredningens arbete. 

Utredningsarbetet ska genomföras med bred förankring hos förbunden. 

Detta innebär att ordföranderådet, studentrådet och kanslichefs-

/direktörskretsen på lämpligt sätt hålls informerad om arbetet.  

Det slutgiltiga förslaget ska presenteras för styrelsen, studentrådet och 

förbunden. Förslaget skickas därefter på remiss till studentrådet och 

förbunden. Styrelsen ska till kongressen 2017 lägga fram en proposition, 

eller ett svar, i ärendet med utredningens förslag och remissvaren som 

bilaga.  

Utredningens innehåll 

Inom varje område nedan ska utredningen göra en omvärldsanalys av hur 

de aktuella frågeställningarna hanteras hos närliggande organisationer, 

exempelvis Sacos systerorganisationer i Norden samt LO och TCO. 

Sacostyrelsens storlek 

Vid kongressen 2013 utökades antalet ledamöter i styrelsen från nio till 

elva. Utredningen ska diskutera olika alternativ för styrelsens storlek och 

lägga förslag på hur många styrelseledamöter styrelsen bör bestå av efter 

2017 års kongress. 

Studentinflytandet 

Av Sacoförbundens cirka 650 000 medlemmar är 100 000 

studerandemedlemmar. Utredningen ska diskutera och lägga förslag till 

hur studentinflytandet kan stärkas. 

Motionen från studentrådet angående studentrådets vice ordförandes 

utökade rättigheter ska besvaras.  

Kongressens storlek, representativitet och arbetsformer 

Sacos kongress består av 101 ledamöter. Dessa fördelas enligt en 

fördelningsnyckel som bland annat innebär att ett förbund maximalt kan 

ha 16 kongressledamöter och att ett förbund som minimum ska ha en (1) 

ledamot. Utredningen ska analysera representativiteten och se över om 

det finns alternativ till den nuvarande fördelningen. 

Arbetsformerna vid kongressen har under lång tid varit i plenar- och 

utskottsform. Alternativ till denna arbetsform ska beskrivas och 

analyseras. Förslag ska läggas på tidpunkt när styrelsens propositioner ska 

offentliggöras och när motioner senast ska vara inkomna. Dessutom ska 

analyseras om det finns alternativ till att kongressen genomförs vart fjärde 

år i november. 
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Medlemsavgiften i Saco  

Idag betalar förbunden avgift utifrån antalet yrkesverksamma medlemmar 

den 30 juni året före avgiftsåret. Utredningen ska kartlägga andra 

finansieringsformer och eventuellt lägga förslag till alternativ avgiftsform. 

Konsekvenser för Sacos stadgar 

Utifrån de förslag som läggs ska utredningen, efter dialog med 

stadgekommittén, lämna förslag till ändring av Sacos stadgar. 

Budget 

25 000 kronor per år (2014, 2015 och 2016). Medlen avser täcka 

eventuella resekostnader för deltagarna och sammanträdeskostnader. 

Arvoden till ledamöterna utgår inte. 



2013-06-28 

Motion 

Saco:s demokrati 
Sveriges Ingenjörer föreslår en utredning så att Saco-kongress 2017 kan ändra stadgar m m i syfte att 

utveckla och förbättra demokratin inom Saco-federationen. 

Studentinflytande 

Stora medlemsgrupper i förbunden, studentmedlemmarna, får ofta ingen representation i kongressen. 

Förbundens studentintressen kanaliseras genom Studentrådet vars uppdrag är avgränsat till att vara 

rådgivande till styrelsen i frågor som rör studenter. Studentrådets ordförande eller ersättare har dock 

närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt i styrelsen och i kongressen. 

Sveriges Ingenjörer anser att studenternas representation bör stärkas i Saco, inte minst mot bakgrund 

av hur Saco bildades. Vi själva har sedan länge fullvärdigt studentinflytande både i fullmäktige och i 

förbundsstyrelsen, vilket vi tycker är en styrka.   

Förbundsvis kan studentrepresentation vara svår att genomföra i kongressen när många små förbund 

bara har ett eller några få kongressmandat och frågan är därför kopplad till frågorna om kongressens 

storlek och representativitet. Utredningen ska lämna förslag på hur studentinflytandet i kongressen 

och i federationen kan utformas. 

Kongressens storlek och arbetsformer 

Antalet ombud i högsta beslutande organet varierar mycket i fackliga och liknande organisationer. 

Tidsåtgång, ekonomi och transparens i beslutsordningen är alltid faktorer att beakta, varvid bl a ny 

teknik kan möjliggöra nya sammanträdesformer. Utredningen bör härvidlag få fria händer att förslå 

såväl antal ombud som arbetsformer m m för ett modernt kongressarbete.  

Representativitet 

I Sacos gällande stadgar är mandatfördelningen inte proportionell mot förbundens storlek. Ett 

område för utredningens översyn ska vara hur inflytandet i kongressen ska utformas med en 

representativ och demokratisk struktur. 

Saco-avgiften 

I Sacos gällande stadgar beräknas fördelningen av kongressmandat utifrån förbundens avgifter. 

Kongressbesluten om avgift brukar visserligen vara att avgiften ska beräknas utifrån antalet 

yrkesverksamma medlemmar. Icke desto mindre bör mandatfördelningen av princip utgå direkt från 

medlemsantalet, inte från hur mycket varje förbund betalar. Hittills ingår inte studentmedlemmar i 

avgiftsunderlaget, men med ökat studentinflytande kan skäl finnas för att ändra detta. 

Sveriges Ingenjörer föreslår kongressen besluta 

att uppdra åt styrelsen att tillsätta en utredning med uppdrag att i bred förankring se över 

reglerna för inflytande och för demokratins arbetsformer i Saco samt att föreslå ändringar till 

Sacos kongress 2017. 

Bilaga 2



Justering av stadgarna i fråga om Studentrådets närvarorätt, yttranderätt och 

yrkanderätt 

Enligt Sacos nuvarande styrdokument har Studentrådets ordförande eller av rådet 

utsedd ersättare närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid kongressen. Praxis är också att 

studentrådets ordförande deltagit i ordföranderådet, fastän detta inte står i stadgarna.  

För en arvoderad företrädare ger dessa deltaganden möjlighet till ökad förståelse för 

Sacofederationen, kunskap i frågor som behandlas inom federationen och 

kontaktskapande med federationens olika delar. 

Under den gångna kongressperioden har man infört arvodering för Studentrådets vice 

ordförande. Studentrådets ambition är att denna arvodering, som nu är på halvtid, 

successivt ska öka i omfattning under kommande kongressperiod.   

Denna förstärkning gör att ansvarsområden som tidigare legat hos ordföranden 

överlåts till vice ordföranden. Det innebär att det finns ett intresse i att även låta den 

vice ordföranden delta i forum där frågor som är relevanta för studentrådet behandlas. 

En sådan förändring har i realiteten redan ägt rum. Under den senaste tiden har den 

vice ordföranden deltagit i Ordföranderådet. Under kongressen 2009 gavs närvaro- 

yttrande- och yrkanderätt även åt studentrådets vice ordförande. 

Därför är det angeläget att Studentrådets närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid 

kongressen utsträcks till att omfatta rådets ordförande såväl som vice ordförande. För 

ordningens skull bör även bägges deltagande i ordföranderådet skrivas in i stadgarna. 

Saco Studentråd yrkar därför 

att § 15 Närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt, första stycket

Styrelseledamöterna och Saco Studentråds ordförande eller av rådet utsedd ersättare 

har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid kongressens sammanträde. 

ersätts med 

Styrelseledamöterna samt Studentrådets ordförande och vice ordförande, eller av 

rådet utsedd ersättare har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid kongressens 

sammanträde. 

att § 16 Rösträtt, omröstning och protokoll, femte stycket

Styrelseledamöterna och Saco Studentråds ordförande eller av rådet utsedd ersättare 

har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet. 

ersätts med 

Styrelseledamöterna och företrädarna för Studentrådet har rätt att anteckna sin 

särskilda mening i protokollet. 

att § 24 Ordföranderådet, andra stycket

Bilaga 3



 
Ordföranderådet består av förbundens ordförande eller den som förbundet sätter i 

förbundsordförandens ställe. 

 

ersätts med  

 
Ordföranderådet består av förbundens ordförande eller den som förbundet sätter i 

förbundsordförandens ställe, samt Studentrådets ordförande och vice ordförande eller 

av rådet utsedd ersättare. 
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Bilaga 4 

Omvärldsredovisning, några basfakta från 2015 
om LO, TCO, Akava, Akademikerne (N) och 
Akademikerne (DK) 

 

1. Hur många medlemsförbund? 

LO: 14. 

TCO: 14. 

Akava: 35. 

Akademikerne (N): 13. 

Akademikerne (DK): 25 

 
2. Hur många medlemmar har medlemsförbunden? 

LO: Cirka 1 500 000. 

TCO: Cirka 1 300 000. 

Akava: 585 000 (varav 409 000 betalande). 

Akademikerne (N): 178 000. 

Akademikerne (DK): 325 000. 

 
3. Om förbunden har pensionärsmedlemmar – hur många 

pensionärsmedlemmar har förbunden totalt? 

LO: ? 

TCO: Cirka 175 000. 

Akava: 59 000 (betalar ingen medlemsavgift till förbunden men 

förbunden betalar för dem till Akava). 

Akademikerne (N): 11 000. 

Akademikerne (DK): Cirka 100 000 (inklusive 

studerandemedlemmar). 

 
4. Om förbunden har studerandemedlemmar – hur många 

studerandemedlemmar har förbunden totalt? 

LO: ? 

TCO: Cirka 90 000. 

Akava: 110 000 (betalar lägre avgift men förbunden betalar inte för 

dem till Akava). 

Akademikerne (N): 28 000. 

Akademikerne (DK): Se svaret på fråga 3. 

 
5. Hur ofta är det kongress/högsta beslutande organ)? 

LO: Kongressen är LOs högsta beslutande organ och 

sammanträder vart fjärde år. 

TCO: Vart fjärde år. 

Akava: Förbundsmöte varje vår och höst; styrelsen väljs varannan 

höst och ordförande väljs för fyra år på vårmötet) 

Akademikerne (N): Vart annat år. 



 

26 

Akademikerne (DK): Har ingen kongress. Styrelsen är högsta 

beslutande organ. 

 
6. Hur många ombud/delegater är med vid kongressen? 

LO: 300. 

TCO: 48. 

Akava: 111 delegater med 837 röster (beräkningsgrund 409 000 

betalande medlemmar) 

Akademikerne (DK): Se svar på fråga 5. 

Akademikerne (N): Två från varje förbund. 

 
7. Hur utses kongressombuden? 

LO: 300 ombud. Utses av varje förbund. Minst ett ombud från 

varje förbund. Fördelning = ? 

TCO: Varje förbund får ett kongressombud för varje påbörjat  

50 000-tal aktiva medlemmar upp till 200000. Därutöver erhåller 

förbund ytterligare ett ombud per 100000 medlemmar. Ombud 

ska vara aktiva medlemmar eller anställda i medlemsförbunden. 

Akava: Förbunden utser ombuden med minimum  1 delegat och 

maximalt 10 delegater. 

Akademikerne (N): Utses av förbunden. 

Akademikerne (DK): Se svar på fråga 5. 

 
8. Hur många ledamöter har styrelsen? 

LO: Ordförande plus en representant från varje förbund. 

TCO: En representant från varje förbund plus en extra från 

Unionen plus ordförande. 

Akava: Ordförande plus 24 röstberättigade styrelseledamöter med 

suppleanter. Samtliga 35 förbund har närvarorätt vid styrelsens 

möten. Arbetsutskottet är ordförande plus 9 medlemmar med fem 

suppleanter. 

Akademikerne (N): Styrelsen består av ordförande, vice ordförande 

och fem ytterligare ledamöter. Dessa sju har rösträtt. 

Akademikerne (DK): En ordförande och 9 styrelseledamöter. 

 
9. Hur utses styrelseledamöterna? 

LO: Styrelsen utses av kongressen med representanter från 

samtliga förbund. Styrelsen sammanträder två gånger i månaden. 

LOs ledning utses också av kongressen och består av fyra personer; 

ordförande, förste och andre vice ordförande och avtalssekreterare. 

TCO: I praktiken av förbunden men bekräftas av kongressen. 

Akava: Genom valförbund och listval vid höstmötet vartannat år. 

Akademikerne (N): Väljs av kongressen. 

Akademikerne (DK): Medlemsförbunden pekar ut 

styrelsemedlemmar: 
- En styrelsemedlem från varje förbund som inte är medlem i 

en förhandlingsorganisation. 
- En styrelsemedlem från varje förhandlingsorganisation. 
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10. Har styrelseledamöterna, förutom ordföranden, någon form 
av arvode/ersättning? 
LO: Nej. 

TCO: Nej. 

Akava: Nej. 

Akademikerne (N): Nej. 

Akademikerne (DK): Nej. Eventuellt arvode betalas av 

styrelseledamotens förbund. 
 

11. Av totala intäkter – hur mycket kommer från förbunden respektive 
från andra organisationer (exempelvis statliga bidrag)? 

LO: ? 

TCO: 98. 

Akava: 98 procent kommer från förbunden. Resten från 

ränteintäkter och hyror. 

Akademikerne (N): 79 procent från förbunden. Resterande 

kommer från staten plus tre fristående föreningar som 

Akademikerne samarbetar med (Barnmorskeförbundet, Norges 

Farmaceutiska förbund och NITO (Norges ingenjörs- och 

teknologförbund). 

Akademikerne (DK): 90 procent av intäkterna kommer från 

förbunden/förhandlingsorganisationerna. Återstående 10 procent 

kommer från sålda tjänster. 
 

12. Hur beräknas förbundens avgift till centralorganisationen? 

LO: Anslutet förbund erlägger för aktiv förbundsmedlem och 

månad ordinarie medlemsavgift. TCO: Årsavgiften beräknas 

utifrån antalet aktiva medlemmar inom förbundet den 31 

december föregående år.  

Akava: Varje förbund betalar en grundavgift på 4 200 euro plus 14 

euro per betalande medlem (409 000). 

TCO: Beslutet om årsavgift gäller från nästkommande kalenderår. 

Kongress kan hänskjuta frågan om avgift till representantskapet. 

Akademikerne (N): varje förbund betalar ett grundbelopp som 

utgör 18 procent av den totala avgiften. Resterande avgift betalas 

enligt följande viktning; 60 procent fördelas på antal medlemmar i 

statlig sektor, kommunal sektor och hälsoföretag, 40 procent 

fördelas på övriga medlemmar (exempelvis studenter och 

pensionärer). 

Akademikerne (DK): Varje förbund/förhandlingsorganisation 

betalar en årlig avgift på cirka 740 00 Dkr. Dessutom en avgift för 

varje offentliganställd medlem på 165 Dkr per år. För övriga 

yrkesverksamma medlemmar är avgiften51 Dkr. Det betalas ingen 

avgift för studerandemedlemmar och pensionärer. 

 
13. Hur bestäms förbundens avgift? 

LO: Medlemsavgiftens storlek är beroende av inplacering i 

avgiftsklasserna I, II och III. Medlemsavgiftens storlek och 
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förbundets inplacering i avgiftsklass fastställs av kongressen. 

Representantskapet kan därutöver besluta om extra avgift för 

finansiering av förbundsgemensamma projekt. 

TCO: Kongressen bestämmer. 

Akava: Bestäms årligen på höstens förbundsmöte i samband med 

att budgeten antas. 

Akademikerne (N): Bestäms av kongressen. 

Akademikerne (DK): Beslutas av styrelsen. 

 
14. Finns studerandeorganisation – om ja- 

a) Vilken ställning/vilket inflytande har den i er organisation? 

LO: Nej. 

TCO: Nej. Flera förbund har studerandemedlemmar. Togs bort 

vid millennieskiftet. 

Akava: Ja. Egen styrelse, egen budget och kvotplats i alla 

utskott och organ. Studentrådets ordförande är ledamot i 

Akavas styrelse och arbetsutskott. 

Akademikerne (N): Ingen gemensam, däremot har förbunden 

studerandeorganisationer. 

Akademikerne (DK): Nej. 

 
b) Hur finansieras studerandeorganisationen? 

LO: Ej aktuellt. 

TCO: Ej aktuellt. 

Akava: Genom centralkansliets budget. 

Akademikerne (N): Ej aktuellt. 

Akademikerne (DK): Ej aktuellt. 

 



kongress 2017

Tillsammans är vi Saco
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