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Förslag till föredragningslista
1. Kongressens öppnande
2. Upprop och justering av röstlängden
3. Val av sammanträdesordförande och ersättare
4. Val bland ledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare
5. Val av sammanträdessekreterare och ersättare
6. Frågan om sammanträdet utlysts enligt Sacos stadgar
7. Fastställande av arbetsordning för sammanträdet
8. Fastställande av föredragningslistan
9. Fastställande av utskottsindelning samt fördelning på utskotten av propositioner,
motioner, förslag till direktiv till valberedningen och förslag till beslut om lön, arvode
och övriga förmåner
10. Fastställande av fördelning av ledamöter på utskotten
11. Val av utskottsordförande och utskottssekreterare
12. Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017
13. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning för 2017 samt frågan om
disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning för 2017
14. Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2018
15. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning för 2018 samt frågan om
disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning för 2018
16. Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2019
17. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning för 2019 samt frågan om
disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning för 2019
18. Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020
19. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning för 2020 samt frågan om
disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning för 2020
20. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för åren 2017, 2018, 2019 och 2020
21. Verksamhetsrapporten och ekonomirapporten för perioden 1 januari‒31 augusti 2021
jämte muntlig komplettering för perioden efter den 31 augusti 2021
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22. Revisionsrapporten för perioden 1 januari‒31 augusti 2021
23. Rapport om framtidsarbetet
24. Utskott 1 – Lärarförbundets medlemsansökan
Proposition 1: Lärarförbundets medlemsansökan
25. Utskott 1 – Sacos stadgar
Proposition 2: Sacos stadgar
Motion 5: Ta bort negativa incitament för
förbundssammanslagningar
Motion 24: Ändamålsparagrafen
26. Utskott 2 – Federationen, värderingar och intern demokrati
Proposition 3: Ett starkare Saco för framtiden, avsnitten:
Förord: Saco förändras för framtiden
Sacos gemensamma värderingar
Sacos interna demokrati
Prioriteringar utifrån fackliga kärnområden
Övergripande mål
Motion 4: Ett Saco för alla arbetsmarknadssektorer
Motion 9: Fackföreningarnas ansvar för klimatomställningen
Motion 10: Studentrekryteringen blir bättre med samordning
Motion 11: Medlemskap under vidareutbildning och
kompetensväxling
Motion 15: Förhandlingsorganisationerna
Motion 27: Studenters sociala skyddsnät
27. Utskott 3 – En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad
Proposition 3: Ett starkare Saco för framtiden, avsnittet:
En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad
Motion 3: Obligatorisk kompetensutveckling för akademiker
Motion 14: Kombinatörerna
Motion 16: Forskningsbaserad algoritmpolitik
Motion 18: Akademiker som motorer för en starkare svensk
partsmodell
28. Utskott 4 – Högre kvalitet på utbildning
Proposition 3: Ett starkare Saco för framtiden, avsnitten:
En trygg och innovativ arbetsmarknad
Högre kvalitet i utbildningen
Motion 12: Akademikerbegreppet
Motion 13: Bildning
Motion 17: Högre utbildningens roll inom det livslånga lärandet
Motion 20: Högre kvalitet på utbildning – statens huvudansvar för
finansiering
Motion 25: Akademikers fortbildning
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29. Utskott 5 – Utbildning ska löna sig
Proposition 3: Ett starkare Saco för framtiden, avsnittet:
Utbildning ska löna sig
Motion 1: Livslöner samt arbetsvillkor för forskarutbildade
Motion 8: Akademiker på landsbygden
Motion 21: Säkra medlemmarnas pensioner
Motion 22: Förtydligande under Utbildning ska löna sig
30. Utskott 6 – Välfärd, skatter och socialförsäkringar
Proposition 3: Ett starkare Saco för framtiden, avsnitten:
Den samhällspolitiska utvecklingen
En trygg och innovativ arbetsmarknad
Motion 2: Socialförsäkringen behöver bli mer försäkringsmässig
Motion 6: Agenda 2030
Motion 7: Mångfald, inkludering och likabehandling,
Motion 19: Balans i skatteuttaget
Motion 23: Öka försäkringsmässigheten och verka för höjda tak
Motion 26: Välfärdens finansiering
31. Proposition 3: Ett starkare Saco för framtiden, beslut i sin helhet
32. Utskott 1 – Sacos ekonomi, beslut om lön, arvode och övriga förmåner samt direktiv
till valberedningen
Proposition 4: Sacos ekonomi
Förslag till beslut om lön, arvode och övriga förmåner
Förslag till direktiv till valberedningen
33. Val av ordförande
34. Val av förste vice ordförande
35. Val av andre vice ordförande
36. Val av ytterligare åtta styrelseledamöter
37. Val av ordförande i stadgekommittén
38. Val av ytterligare fyra ledamöter i stadgekommittén
39. Val av revisorer och ersättare
40. Val av ordförande i valberedningen
41. Val av ytterligare fyra ledamöter i valberedningen
42. Kongressen avslutas
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Förslag till arbetsordning
Mötesregler
Offentlighet
Kongressens förhandlingar är offentliga. Kongressen får inför behandling av ett visst ärende
eller en grupp av ärenden besluta om slutna förhandlingar.
Närvarorätt
Följande har alltid närvarorätt:
• kongressledamöterna,
• ledamöterna i Sacos styrelse,
• Saco studentråds ordförande och vice ordförande eller av rådet utsedd ersättare,
• ledamöterna i stadgekommittén,
• revisorerna och deras ersättare,
• ledamöterna i valberedningen, samt
• Sacos kanslichef.
Yttranderätt
Följande har yttranderätt:
• kongressledamöterna
• ledamöterna i Sacos styrelse,
• Saco studentråds ordförande och vice ordförande eller av rådet utsedd ersättare,
samt
• Sacos kanslichef.
Därutöver har följande personer yttranderätt, i ärenden inom respektive ansvarsområde vid
kongressens sammanträde:
• ledamöterna i stadgekommittén,
• revisorerna och deras ersättare, samt
• ledamöterna i valberedningen.
Talarordning
Anmälan till talarlistan görs genom att begära ordet i mötessystemet.
Yrkanden
Följande har rätt att ställa yrkanden:
• kongressledamöterna,
• ledamöterna i Sacos styrelse, samt
• Saco studentråds ordförande och vice ordförande eller av rådet utsedd ersättare.
Därutöver har följande personer yrkanderätt, i ärenden inom respektive ansvarsområde vid
kongressens sammanträde:
• ledamöterna i stadgekommittén,
• revisorerna och deras ersättare, samt
• ledamöterna i valberedningen.
Yrkanden inklusive nomineringar görs genom att yrkandet skrivs in i mötessystemet. Ordning
och tidpunkter för yrkanden framgår nedan under Särskilda mötesregler för utskotten.
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Propositionsordning
Det förslag som får flest röster i de slutna utskotten blir huvudförslag i
plenumförhandlingarna.
När förslag från de slutna utskotten inte föreligger är styrelsens respektive valberedningens
förslag huvudförslag.
Omröstning
Vid omröstning har endast de närvarande kongressledamöterna rösträtt.
Omröstning ska vara öppen. När omröstning inte sker med acklamation, sker votering genom
att röst avläggs i mötessystemet.
Beslut fattas med enkel majoritet av antalet röstande kongressledamöter om inte annat
framgår av stadgarna.
Vid lika röstetal ska lottning avgöra.
Val
Valbar är den som har nominerats av valberedningen eller som under sammanträdet har
nominerats av en närvarande kongressledamot.
Nomineringar till personval ska göras senast den 11 november klockan 9.45. Nominering
görs i mötessystemet under punkten för det aktuella personvalet.
Vid val ska omröstningen vara sluten om votering begärts eller om antalet nominerade är fler
än antalet poster som ska besättas.
Vid sluten votering ska digital röstsedel för att vara giltig uppta lika många namn på valbara
personer som valet avser.
Personval görs i mötessystemet. Under personval registreras endast antalet röster och det
kommer därmed inte vara möjligt att härleda en röst till någon kongressledamot.
Reservation eller särskild mening
Följande har rätt att anteckna särskild mening i protokollet:
• ledamöterna i Sacos styrelse, samt
• Saco studentråds ordförande och vice ordförande eller av rådet utsedd ersättare.
Därutöver har följande personer rätt att anteckna särskild mening i protokollet, i ärende inom
respektive ansvarsområde:
• ledamöterna i stadgekommittén,
• revisorerna och deras ersättare, samt
• ledamöterna i valberedningen.
Reservation och anteckning i protokollet ska lämnas genom att reservationen eller den
särskilda meningen skrivs in i mötessystemet, innan kongressen avslutats.
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Särskilda mötesregler för utskotten
Mötesreglerna ovan gäller i den utsträckning de är tillämpliga också på utskotten.
Mötessystemet öppnas för yrkanden i samband med introduktionen till utskottsarbetet och
stängs när de slutna utskotten börjar. Därefter får endast ledamot i de slutna utskotten lägga
yrkanden i det utskott ledamoten sitter i. När de slutna utskotten stängs, är det inte längre
möjligt att lägga helt nya yrkanden. Däremot kan alla lägga jämkningsyrkanden fram till
klockan 19.30 den 10 november. Styrelsen kan lägga jämkningsyrkanden fram till klockan
9.45 den 11 november. I tveksamma fall avgör mötespresidiet vad som får läggas fram.
I utskotten diskuteras de kongresshandlingar som framgår av fördelningen på utskotten. I de
öppna utskotten tas en sammanställning av diskussionerna fram som förs vidare som
underlag i det fortsatta utskottsarbetet.
De slutna utskotten tar fram ett huvudförslag till plenum. Styrelsens respektive
valberedningens förslag är huvudförslag i utskottsförhandlingarna. Omröstningar
dokumenteras i utskottsprotokollen. Reservationer och särskilda yttranden görs inte i
utskotten utan endast i plenum.
Även yrkanden som behandlats i utskotten och som inte fått flest röster, kan lyftas i plenum.
Detta görs muntligt på punkten i plenum.
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Förslag till utskottsindelning och fördelning av propositioner,
motioner, förslag till direktiv till valberedningen och beslut om lön,
arvode och övriga förmåner
Utskott 1 – Stadgar, ekonomi och Lärarförbundets medlemsansökan
Proposition 1: Lärarförbundets medlemsansökan
Proposition 2: Sacos stadgar
Proposition 3: Sacos ekonomi
Motion 5: Ta bort negativa incitament för förbundssammanslagningar
Motion 24 Ändamålsparagrafen
Förslag till beslut om lön, arvode och övriga förmåner
Förslag till direktiv till valberedningen
Utskott 2 – Federationen, värderingar och intern demokrati
Proposition 3: Ett starkare Saco för framtiden, avsnitten:
Förord: Saco förändras för framtiden
Sacos gemensamma värderingar
Sacos interna demokrati
Prioriteringar utifrån fackliga kärnområden
Övergripande mål
Motion 4: Ett Saco för alla arbetsmarknadssektorer
Motion 9: Fackföreningarnas ansvar för klimatomställningen
Motion 10: Studentrekryteringen blir bättre med samordning
Motion 11: Medlemskap under vidareutbildning och kompetensväxling
Motion 15: Förhandlingsorganisationerna
Motion 27: Studenters sociala skyddsnät
Utskott 3 – En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad
Proposition 3: Ett starkare Saco för framtiden, avsnitt:
En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad
Motion 3: Obligatorisk kompetensutveckling för akademiker
Motion 14: Kombinatörerna
Motion 16: Forskningsbaserad algoritmpolitik
Motion 18: Akademiker som motorer för en starkare svensk partsmodell
Utskott 4 – Högre kvalitet på utbildning
Proposition 3: Ett starkare Saco för framtiden, avsnitten:
En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad
Högre kvalitet på utbildning
Motion 12: Akademikerbegreppet
Motion 13: Bildning
Motion 17: Högre utbildningens roll inom det livslånga lärandet
Motion 20: Högre kvalitet på utbildning – statens huvudansvar för
finansiering
Motion 25: Akademikers fortbildning
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Utskott 5 – Utbildning ska löna sig
Proposition 3: Ett starkare Saco för framtiden, avsnitt:
Utbildning ska löna sig
Motion 1: Livslöner samt arbetsvillkor för forskarutbildade
Motion 8: Akademiker på landsbygden
Motion 21: Säkra medlemmarnas pensioner
Motion 22: Förtydligande under Utbildning ska löna sig
Utskott 6 – Välfärd, skatter och socialförsäkringar
Proposition 3: Ett starkare Saco för framtiden, avsnitten:
Den samhällspolitiska utvecklingen
En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad
Motion 2: Socialförsäkringen behöver bli mer försäkringsmässig
Motion 6: Agenda 2030
Motion 7: Mångfald, inkludering och likabehandling
Motion 19: Balans i skatteuttaget
Motion 23: Öka försäkringsmässigheten och verka för höjda tak
Motion 26: Välfärdens finansiering
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