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Lathund för utskottsförhandlingarna
Öppna och slutna utskott
Vid Sacos kongress 2017 ersattes traditionella utskottsförhandlingar med
påverkanstorg. Syftet var att på så sätt främja samtal, delaktighet och påverkan.
Kongressledamöterna kunde då delta i diskussionen på flera torg.
Inför Sacos kongress 2021 har vi på grund av pandemin fått planera för en
arbetsform som ska gå att genomföra både fysiskt och helt digitalt. Vi beslutade mot
den bakgrunden att gå tillbaka till utskott. Samtidigt vill vi fortsatt ha en arbetsform
som kan främja samtal, delaktighet och påverkan. Att endast ha traditionella slutna
utskott ger inte de bästa förutsättningarna för att uppnå den dialog och demokrati
som vi eftersträvar. Vi har därför valt att ha en ordning med både öppna och slutna
utskott.
Utskottsindelning
De kongresshandlingar som ska behandlas i utskotten är fördelade tematiskt på sex
utskott. Vilka handlingar som ska behandlas i respektive utskott följer av
kongresshandlingen Formalia sid 8. Utskottsindelningen ser ut så här:
Utskott 1 – Stadgar, ekonomi och Lärarförbundets medlemsansökan
Utskott 2 – Federationen, värderingar och intern demokrati
Utskott 3 – En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad
Utskott 4 – Högre kvalitet på utbildning
Utskott 5 – Utbildning ska löna sig
Utskott 6 – Välfärd, skatter och socialförsäkringar
Öppna utskott
Utskottsförhandlingarna inleds med öppna utskott som hålls i två pass om vardera
45 minuter.
I de öppna utskotten ligger fokus på diskussion och dialog. Inga yrkanden kommer
att behandlas och därmed blir det inte heller några omröstningar i de öppna
utskotten.
Diskussionen i de öppna utskotten kommer att sammanfattas och dokumenteras i
samråd med ledamöterna i utskottet. Denna sammanfattande dokumentation blir
sedan underlag för det andra öppna utskottspasset respektive det slutna utskottet.
I de öppna utskotten kommer det inte vara möjligt för kongressledamöterna att röra
sig mellan utskotten under ett och samma pass. När ett pass inleds stängs därför
dörrarna. En enskild kongressledamot kan däremot sitta med i olika utskott under
vart och ett av de två öppna passen och det slutna utskottspasset.
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Slutna utskott
Efter de två passen med öppna utskott, övergår utskottsförhandlingarna i slutna
utskott. Dessa kommer att pågå i två timmar.
I de slutna utskotten ligger fokus på yrkanden och beslutsfattande. Här förhandlas
utskottets förslag fram. Utskottets förslag dokumenteras i ett utskottsprotokoll.
Utskottets förslag blir sedan huvudförslag i plenumförhandlingarna på kongressens
andra dag.
En helhet – sex utskott och tre parallella pass
Alla tre pass kommer att pågå parallellt för de sex utskotten. Hela processen för
utskottsförhandlingarna, med öppna och slutna utskott, kommer att se ut så här:

Som kongressledamot har du fått möjligheten att lämna önskemål om vilka utskott
du vill sitta med i, både i de öppna och de slutna utskottspassen. Utefter dessa
önskemål görs en fördelning av ledamöterna på utskotten. Till kongressen tas en
förteckning fram, som sedan fastställs av kongressen.

Digitalt mötessystem
Vid kongressen kommer vi att använda oss av det digitala mötessystemet eSession.
För att kunna följa med i mötessystemet behöver du en enhet, till exempel en dator,
surfplatta eller mobil. Du har fått möjlighet att anmäla om du behöver låna en
surfplatta från Saco. Du loggar in i mötessystemet med de personliga
inloggningsuppgifter som skickats till dig med mejl.
Mötessystemet kommer både att användas i plenum och i utskotten. Under
utskottsförhandlingar behandlas dock inte närvaro, talarlista och omröstningar i
mötessystemet. Yrkanden läggs dock in i mötessystemet, där du även kan se
yrkanden som andra har lagt.
För att lägga ett yrkande eller för att läsa andras yrkanden går du in under den
föredragningspunkt där utskottet kommer att behandlas. Under denna punkt ligger
de kongresshandlingar som ska behandlas i utskottet och du kan där klicka på det
förslag som yrkandet relaterar till.
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En introduktion till utskottsförhandlingarna kommer att hållas i plenum. I samband
med denna kommer du att få information om hur du kommer åt relevanta
kongresshandlingar och hur och var du kan yrka i mötessystemet.

Yrkanden
Mötessystemet kommer att öppnas för yrkanden i samband med introduktionen till
utskottsförhandlingarna, som hålls innan lunch den 10 november.
Som kongressledamot kan du lägga yrkanden i alla utskott, även de du inte deltar i.
Det gäller även styrelsens ledamöter samt de representanter för Saco studentråd
som har yrkanderätt. Förtroendevalda kan lägga yrkanden, men då endast i de
utskott som behandlar frågor inom ramen för deras ansvarsområde. Yrkanderätten
framgår av arbetsordning med mötesregler i Formalia sid 5.
När de slutna utskotten börjar, kan du endast lägga yrkanden i det utskott du deltar
i. Det kommer att vara tekniskt möjligt att lägga ett yrkande i ett annat slutet utskott,
men om du inte deltar i det kommer det att tas bort.
När de slutna utskotten stängs är det inte längre möjligt att lägga helt nya yrkanden.
Däremot är det möjligt att lägga jämkningsyrkanden fram till klockan 19.30 den 10
november. Styrelsen kan lägga jämkningsyrkanden fram till klockan 9.45 den 11
november. Om det är tveksamt vad som ska anses som ett helt nytt yrkande och
vad som är ett jämkningsyrkande avgör kongresspresidiet.
Alla yrkanden som lagts i utskotten, också de som inte blir huvudförslag, kan lyftas i
plenum.
Yrkandena skrivs in direkt i mötessystemet. Om till exempel ett tekniskt fel uppstår i
din enhet eller om den laddar ur, kommer det att finnas en extra surfplatta i alla
utskott. Be en utskottssekreterare om hjälp. Du behöver då logga in på den med
dina personliga inloggningsuppgifter.
För att yrka går du in under relevant föredragningspunkt och kongresshandling i
mötessystemet och trycker på ”Yrkande”. Det är viktigt att yrkanden formuleras som
att-satser: jag yrkar att kongressen beslutar att....
Om du lägger ett ändrings- och tilläggsyrkanden till en proposition eller annan
kongresshandling är det viktigt att det av yrkandet tydligt framgår var i dokumentet
en ändring eller ett tillägg ska göras, genom att ange avsnitt alternativt sida, stycke
och mening. Till exempel: att första meningen, andra stycket i avsnitt Utbildning ska
löna sig i proposition 3, ska ha följande lydelse…
När du lagt till ditt yrkande i mötessystemet kommer det att bli synligt för alla.
Det är inte möjligt för kongressledamöter eller förtroendevalda att ändra eller dra
tillbaka lagda yrkande i mötessystemet. Om du vill ändra eller ta bort ett yrkande, till
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exempel på grund av tekniska problem eller felplacering, samråder du med en
utskottssekreterare.

Omröstning
Om utskottet inte kan enas om ett förslag sker omröstning. Vid omröstning är det
endast du som är kongressledamot som kan rösta. I utskotten kommer inte
omröstningen att ske i mötessystemet, utan den sker med handuppräckning.
Reservationer och anteckning av särskild mening görs inte i utskotten och tas därför
inte upp i utskottsprotokollet. Det är endast möjligt i plenum och då görs det under
den aktuella föredragningspunkten i mötessystemet.

Utskottsprotokoll och kongressförhandlingarna i plenum
De beslut som tas i det slutna utskottet kommer att föras in i ett utskottsprotokoll. Av
protokollet kommer de förslag och yrkanden som lagts framgå liksom det antal
röster de fått.
När utskottsprotokollen är klara läggs de in i det digitala mötessystemet. Du hittar
dem under föredragningspunkten för det aktuella utskottet.
Det yrkande/förslag som får flest röster i utskottet blir huvudförslag och kommer
behandlas automatiskt i de efterföljande plenumförhandlingarna, som hålls på
kongressens andra dag.
Om det inte finns några nya förslag/yrkanden från ett utskott är styrelsens
proposition eller valberedningens förslag till beslut om direktiv och beslut om löner,
arvoden och övriga förmåner huvudförslag. Vid lika röstetal avgör lottning vilket
förslag som blir huvudförslag.

