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Angående motioner och styrelsens yttranden 

Hanteringen av textändringsmotioner 

Här beskrivs hanteringen av de så kallade textändringsmotionerna, vars syfte är 

att föreslå textändringar i det samhällspolitiska program som skickades ut i form 

av ett utkast till förbunden i maj. Det som här beskrivs gäller framför allt de 

motioner där styrelsen delvis tillmötesgår motionären, det vill säga där styrelsen 

anser att motionen ska anses vara besvarad.  

Förfaringssättet att möjliggöra för förbunden att motionera på utkast till 

samhällspolitiskt program var nytt vid den förra kongressen. Syftet med detta var 

att öka delaktigheten och inflytandet.  

De förslag till textändringar som bygger på styrelsens motionssvar har inte på 

förhand lagts in i det samhällspolitiska programmet. Det beror på att om 

textändringar görs redan före kongressen skapas en ny version av det 

samhällspolitiska programmet, varpå det uppstår en situation där den 

ursprungliga texten som motionerna bygger på inte längre existerar. 

Formaliahanteringen av förslag och motförslag på kongressen blir då felaktig. 

För att beakta detta formuleras beslutsmeningar för denna typ av motioner enligt 

följande:  

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 
att anse motionen besvarad med anledning av följande ändring: ”XXX” 

En liknande formulering används i de fall motionen föreslås bifallas och där 

motionären yrkat på att en text infogas i samhällspolitiska programmet, men inte 

angett hur denna text ska formuleras. I dessa fall blir formuleringen:  

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att bifalla motionen med anledning av följande ändring: ”XXX” 

Förfaringssättet tillgodoser även den demokratiska aspekt som beskrevs ovan. 

För att underlätta utskottsbehandlingen av texterna tar Sacos kansli till 

kongressen också fram en version där styrelsens förslag skrivits in med 

ändringarna markerade. 
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Motion 1: Livslöner samt arbetsvillkor för forskarutbildade 

Sveriges läkarförbund 
 
Forskning är en förutsättning för all akademisk utbildning som per definition ska 

vara forskningsanknuten. Forskning är även grunden för dagens och 

morgondagens hälso- och sjukvård. 

 

Saco genomförde 2011 en analys av livslönerna för disputerade inom olika yrken 

inom Sacosfären. Inom områdena teknik och tillverkning samt 

samhällsvetenskap, juridik, handel och administration låg avkastningen för en 

doktorsexamen då på 4 procent, vilket måste betraktas som lågt. Inom gruppen 

lant- och skogsbruk samt djursjukvård var avkastningen ännu lägre. Det är alltså 

inte nödvändigtvis privatekonomiskt försvarbart att disputera enligt denna analys. 

Rapporten har dock redan 10 år på nacken och avkastningen av att disputera 

kan ha förändrats på den tiden. 

 

Exempelvis är lönen för läkare under själva forskarutbildningen ofta lägre än vad 

de kan få om de fortsätter en traditionell klinisk läkarkarriär. Detta leder till att 

läkare som forskar drabbas av en fördröjd löneutveckling. Genom att fullfölja en 

forskarutbildning förskjuts dessutom tidpunkten för ett eventuellt specialistbevis, 

vilket ytterligare inverkar negativt på löneutvecklingen. Detta avspeglar sig 

naturligtvis i livslönen. Den dåliga löneutvecklingen avspeglar sig även i hur 

många som väljer en forskarutbildning. 

 

Nästan tre av tio universitetslärare och forskare är tidsbegränsat anställda och 

har därmed osäkra arbetsvillkor. Universitetslärarna har många gånger svårt att 

kombinera forskning och undervisning. För de som dessutom försöker kombinera 

forskning med ett kliniskt arbete blir ekvationen än svårare att lösa. Kliniskt aktiva 

forskare har än mindre möjligheter att kunna fokusera ostört på forskningen 

eftersom sjukvårdsproduktionen ofta måste prioriteras. Forskares arbetsvillkor 

måste förbättras för att upprätthålla tillväxten av forskare. Det är även viktigt att 

analysera om det är vissa grupper bland de som är disputerade och forskar (så 

som exempelvis nydisputerade, docenter eller professorer) som har sämre 

arbetsvillkor än andra. 

 

Sveriges läkarförbund yrkar: 

 

att  Saco upprepar analysen av livslön för personer som disputerat 

samt undersöker om det finns osakliga könsskillnader gällande 

livslönerna. 

 

att  Saco undersöker arbetsvillkoren för personer som disputerat och 

forskar samt även analyserar om vissa grupper bland de 

disputerade (så som exempelvis nydisputerade, docenter eller 

professorer) har sämre arbetsvillkor än andra. 

 

Förbundsstyrelsen 

Sveriges läkarförbund 
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Styrelsens yttrande över motion 1: 
Livslöner samt arbetsvillkor för forskarutbildade 

 

Motionen innehåller två yrkanden:  

1) att Saco upprepar analysen av livslön för personer som disputerat samt 

undersöker om det finns osakliga könsskillnader gällande livslönerna 

2) att Saco undersöker arbetsvillkoren för personer som disputerat och forskar 

samt även analyserar om vissa grupper bland de disputerade (så som 

exempelvis nydisputerade, docenter eller professorer) har sämre arbetsvillkor än 

andra. 

 

Ett av de prioriterade målen i Sacos samhällspolitiska program, som presenteras 

i inriktningspropositionen, är att utbildning ska löna sig. Det gäller naturligtvis 

även forskarutbildning. En akademisk utbildning är en av livets största 

investeringar, både för individen och för samhället. Tyvärr lönar sig 

högskoleutbildning dåligt i Sverige. Många högskoleutbildningar är olönsamma 

jämfört med att börja arbeta direkt efter gymnasiet, och tidigare studier har visat 

att vissa forskarutbildningar har relativt låg avkastning.  

 

Att jämföra livslöner är det naturliga sättet att mäta om en längre utbildning är 

lönsam i förhållande till en kortare eftersom man då kan ta hänsyn till 

inkomstbortfall och skuldsättning under studietiden. Saco har lång erfarenhet av 

att göra livslöneberäkningar, och ambitionen är att göra dem oftare framöver. Inte 

minst för att uppdatera de olika räknesnurror om livslöner som finns på Sacos 

hemsida. Som motionären mycket riktigt påpekar har någon särskild studie om 

lönsamheten av att disputera inte genomförts sedan 2011, men 

livslöneberäkningar för disputerade finns med i planerna framöver. Det är dock 

svårt att fastställa könsmässiga löneskillnader med livslönemetoden då 

grupperna som jämförs riskerar att bli alltför små. Det var anledningen till att 

någon könsuppdelning inte gjordes i 2011 års studie. Livslönemetoden kan inte 

heller fastställa vad som är osakligt. För att undersöka löneskillnader mellan 

forskarutbildade män och kvinnor krävs en annan metod, exempelvis en 

traditionell löneskillnadsstudie baserat på månadslöner. En ytterligare 

förutsättning är att det finns tillräckligt många observationer. 

 

Angående det andra yrkandet anser styrelsen att forskarnas villkor är en ytterst 

viktig fråga, och styrelsen är väl medveten om de arbetsvillkor som råder för 

många forskarutbildade medlemmar. Osäkra anställningar, hög arbetsbelastning 

och jakten på extern finansiering är exempel på faktorer som skapar stress och 

psykisk ohälsa. Dessa frågor har bland annat uppmärksammats i samband med 

att SULF i maj 2021 publicerade rapporten I skuggan av osäkerheten: om 

externfinansiering, osäkra anställningar och arbetsmiljö på universitet och 

högskolor. Det är en gedigen rapport som delvis belyser de problem som 

motionären vill att Saco ska undersöka. Styrelsen vill dock poängtera att frågan 

om forskarnas villkor inte bara handlar om situationen inom högskolan. Det är 

viktigt att även uppmärksamma villkoren för forskare som bedriver forskning 

utanför högskolan i såväl offentliga som privata verksamheter.  

 
  



 5/68 

Att forskarnas villkor och arbetssituation ska förbättras är en viktig del i Sacos 

forskningspolitiska arbete, och kommer att vara det även under kommande 

kongressperiod. Analysen av forskarutbildades livslöner är en viktig del i detta 

arbete, där Saco har möjlighet att bidra med unika lönsamhetsberäkningar. Saco 

har dessutom för avsikt att under kongressperioden undersöka och lyfta hur 

exempelvis arbetsvillkor och arbetsmiljö ser ut för olika grupper av 

forskarutbildade. Perspektivet för detta arbete är hela arbetsmarknaden, vilket är 

en bredare ansats än det som föreslås i motionen. Utgångspunkten är att lyfta 

situationen för forskarutbildade både inom och utanför akademin. 

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 

 

att  anse motionen besvarad. 
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Motion 2: Socialförsäkringen behöver bli mer 
försäkringsmässig 

Sveriges läkarförbund 
 
Staten tar ut avgifter på den anställdes samtliga inkomster medan ersättningen 

som betalas ut vid till exempel sjukdom inte täcker hela inkomsten. På inkomster 

upp till det s.k. taket i sjukförsäkringen, som ligger på 7.5 basbelopp vilket idag 

motsvarar en månadslön på ungefär 35 700 kronor, får man ut cirka 80 procent 

av lönen. På den del av inkomsten som överstiger taket utgår det däremot inte 

någon ersättning alls. Avgifterna in till systemet fortsätter man alltså att betala i 

takt med att inkomsterna stiger medan ersättningen stannar vid nivån på taket. 

 

Tanken från början var att det skulle finnas en försäkringsmässighet i systemet, 

det vill säga ett samband mellan avgifter och ersättningar. Detta har idag 

urholkats eftersom den årliga uppräkningen av basbeloppet och därmed taket 

inte på långa vägar motsvarar den löneutveckling som har skett i samhället. 

 

En allt större andel av den yrkesverksamma befolkningen har inkomster som 

överstiger taket. Saco uppskattade för några år sedan att cirka 50 procent av det 

som i dag betalas in till socialförsäkringarna inte går tillbaka till de anställda i form 

av till exempel sjukersättning, i stället försvinner pengarna in i statsbudgetens 

“svarta hål”. Detta innebär i praktiken en ”smygbeskattning” av den 

yrkesverksamma befolkningen. 

 

En förutsättning för att medborgarna ska ha förtroende för välfärden och den 

solidariska finansieringen, är att de får en rimlig ersättning tillbaka när de är i 

behov av den. Om en allt större del av befolkningen upplever att de betalar in 

avgifter men inte alls får tillbaka i proportion till vad de betalat in så kommer det 

att allvarligt skada legitimiteten för socialförsäkringen och viljan att betala in till 

systemet. 

 

System som ska garantera vår trygghet måste vara transparenta, rättvisa, 

förutsägbara och effektiva. Staten måste därför se till att stoppa urholkningen av 

socialförsäkringarna och snarast höja ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen. 

 

Läkarförbundet saknar denna fråga i inriktningspropositionen och anser att 

avsnittet Utbildning ska löna sig bör kompletteras i denna del. Högskoleutbildade 

har ofta en högre inkomst men är de stora förlorarna i ett välfärdssystem där 

ersättningarna inte följer med deras löneutveckling. 

 

Sveriges läkarförbund yrkar 

 

att  Saco verkar för att staten höjer taket i sjukförsäkringen så att även 

de med högre löner får en ersättning som i större utsträckning 

motsvarar vad de betalat in till systemet. 

 

att  Saco verkar för att uppräkningen av taket i framtiden ska följa 

löneutvecklingen i samhället. 

 

Förbundsstyrelsen 

Sveriges läkarförbund  
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Styrelsens yttrande över motion 2: 
Socialförsäkringen behöver bli mer försäkringsmässig 

 

Saco har sedan länge argumenterat för att socialförsäkringarna ska bli mer 

försäkringsmässiga. Redan 2006 skrev Saco en uppmärksammad rapport som 

illustrerade problemet. Under senare tid har Saco även planerat att åter skriva en 

rapport om problemet och driva debatt i frågan. Arbetet med den rapporten 

pågår, men den har ännu inte blivit publicerad. Enligt planerna kommer det att 

ske under den kommande kongressperioden.  

 

Dessutom finns motionens båda yrkanden med i Sacos reviderade skattepolicy 

som antogs av styrelsen den 8 juni 2021. Den nya skattepolicyn kommer att 

publiceras under hösten 2021. Då kommer också innehållet att spridas.  

 

Saco kommer även fortsättningsvis att argumentera för ökad 

försäkringsmässighet i sjukförsäkringen och att taket bör indexeras med 

inkomstbasbeloppet.  

 
 
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  bifalla motionen. 
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Motion 3: Obligatorisk kompetensutveckling för 
akademiker 

Sveriges läkarförbund 
 

Samtliga yrkesgrupper som Saco representerar arbetar inom samhällsviktiga 

kunskapsintensiva sektorer där det är nödvändigt att kontinuerligt kunna 

kompetensutveckla sig för att kunna hålla jämna steg med den vetenskapliga 

utvecklingen inom respektive område. 

 

För ett litet exportberoende land som Sverige är det helt avgörande för vårt 

välstånd att fortsätta att vara en innovativ kunskapsnation. Sveriges akademiker 

utgör här en nyckelfaktor. Innovationer kan man naturligtvis inte lagstifta fram 

men staten kan uppmuntra och underlätta innovation genom att ge rätt 

förutsättningar för denna. Ett gott exempel är när Sverige 1846 lagstiftade bort 

skråväsendet vilket ledde till ökat näringsfrihet och som lade grunden för 

Sveriges välstånd. 

 

Lärare måste hålla jämna steg med såväl den pedagogiska som vetenskapliga 

utvecklingen för att kunna ge en utbildning i världsklass och bevara Sveriges roll 

som en ledande och innovativ kunskapsnation. Ingenjörer måste 

kompetensutveckla sig för att Sverige ska fortsätta att vara en ledande 

industrination. Naturvetare måste kunna fortbilda sig för att Sverige ska vara en 

ledande Life Science-nation. Och så vidare. 

 

Ett av de Sacoförbund som regelbundet undersöker hur mycket fortbildning deras 

medlemmar får är Sveriges läkarförbund. Antalet dagar för specialistläkares 

fortbildning har minskat med 30 procent på 15 år och närmar sig nu nivåer där 

patienter riskerar att möta läkare som inte är uppdaterade på de senaste och 

mest effektiva behandlingsmetoderna. Den största anledningen till det är att det 

inte finns någon lagstiftning som säkerställer varken arbetsgivarens ansvar att 

erbjuda fortbildning eller arbetstagarens skyldighet fortbilda sig. 

 

Sverige utgör här ett pinsamt undantag inom EU. Inom hälso- och 
sjukvården är kontinuerlig fortbildning helt avgörande för att utmönstra 
föråldrade behandlingsmetoder och för att implementera nya mer effektiva 
metoder. Den är dessutom nödvändig för att kunna erbjuda en god, 
effektiv och patientsäker vård på lika villkor då vi ser att det är enorma 
regionala skillnader i hur mycket fortbildning specialistläkare får. Att 
underlätta och uppmuntra samtliga akademikers rätt och skyldighet till 
livslångt lärandet är statens ansvar. I dag tar den inte det ansvaret.  
 
Sveriges läkarförbund yrkar  
 
att  Saco ska verka för att akademikers kontinuerliga fortbildning 

ska vara statligt reglerad.  

 

Förbundsstyrelsen 

Sveriges läkarförbund 
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Styrelsens yttrande över motion 3: 
Obligatorisk kompetensutveckling för akademiker 

 

Saco anser att tillgången till kompetensutveckling och vidareutbildningen är 

central för alla akademiker och för att lösa den långsiktiga 

kompetensförsörjningen. Anställda behöver också kontinuerlig 

kompetensutveckling och fortbildning för att kunna utvecklas med förändringar i 

yrket. I många verksamheter är anställningsförhållandena pressade, med små 

möjligheter att avsätta tid för utbildning. Arbetsgivare måste ta ett större ansvar 

för personalens vidareutbildning och arbeta systematiskt med hela 

arbetsstyrkans utveckling. Det har varit en av de frågor som Saco drivit under 

hela den innevarande kongressperioden, och Saco har även gett förslag på hur 

incitamenten för kompetensutveckling kan stärkas.  

 

Möjligheterna att utvecklas i jobbet och inom yrket varierar mellan sektorer och 

branscher. Arbetsgivare tar också olika ansvar. I privat sektor kan utbildning i 

vissa fall vara en naturlig del av verksamheten eftersom personalens utveckling 

är en förutsättning för att hävda sig i konkurrensen med omvärlden. Den kan 

också vara en tydlig del av arbetsvillkoren, där anställda har förhandlat fram 

formell tid för utbildning. Arbetsgivare kan också i vissa fall även stå för 

kostnaden för utbildningen. Denna naturliga process ska uppmuntras, men 

riskerar att påverkas negativt av en statlig styrning av arbetsgivares skyldighet att 

avsätta tid för kompetensutveckling.  

 

Inom vissa yrken finns det tydliga specialiseringar som inte går att uppnå utan 

ytterligare utbildning, och där kan arbetsgivare ha en framförhållning och skapa 

utrymme för kompetensutveckling. Inom andra yrken finns inte detta, och där 

skapar inte arbetsgivaren lika stort utrymme för kompetensutveckling och 

vidareutbildning. Vissa professioner kan vilja att utrymmet förhandlas lokalt, 

andra vill att det regleras centralt. Saco har under kongressperioden stött 

professioner som vill se en tydligare statlig styrning av vidareutbildning inom yrket 

och kommer att fortsätta med det. 

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  anse motionen besvarad. 
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Motion 4: Ett Saco för alla arbetsmarknadssektorer 

Akavia 
 
Förslaget i inriktningspropositionen att fokusera på tre övergripande mål för 

Sacos påverkansarbete – En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad, Högre 

kvalitet på utbildning samt Utbildning ska löna sig – ger goda förutsättningar att 

prioritera resurser och därmed möjlighet till framgång i samhällsdebatten och hos 

beslutsfattare. 

 

Utöver att fastställa de övergripande målen för påverkansarbetet är det även av 

största vikt att Saco genom val av illustrationer och tilltal omkring dessa mål 

vänder sig till förbundens medlemmar inom alla arbetsmarknadssektorer. 

Förutsättningen för förbunden att vara fortsatt framgångsrika i rekrytering av 

medlemmar bygger på att Saco kommunikativt reflekterar verkligheten inom den 

privata sektorn på arbetsmarknaden, såväl som inom den offentliga. 

 

I inriktningspropositionens förslag till samhällspolitiskt program, under rubriken 

”En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad”, anges som en viktig utmaning 

att färre vill gå med i en fackförening och att det är svårt att rekrytera till fackliga 

uppdrag. Förtroendevalda i privat sektor har generellt större utmaningar att utföra 

sina fackliga uppdrag. Rollen som förtroendevald och förutsättningarna för 

samverkan med arbetsgivarna är sällan reglerad på samma sätt som inom 

offentlig sektor samtidigt som den fackliga kontexten och lokalföreningsstrukturen 

typiskt sett är mer fragmentiserad. Omfattningen av det fackliga uppdraget är ofta 

oreglerad eller tidsmässigt begränsad. 

 

Det är angeläget att genom konstruktiv dialog och opinionsbildning bidra till att 

arbetsgivare inom alla sektorer uppmärksammar vad det fackliga perspektivet 

tillför verksamheten. När arbetsgivare och arbetstagare jobbar tillsammans 

främjas helhetsperspektiv som möjliggör nödvändig utveckling. När även 

privatanställda ges praktiskt utrymme att engagera sig synliggörs värdet av 

förtroendevalda på arbetsplatsen vilket är förutsättningen för en fungerande 

svensk arbetsmarknadsmodell. 

 

Mot denna bakgrund är det viktigt att Saco i sin opinionsbildande kommunikation 

relaterar till den upplevda verkligheten för alla medlemmar, även privatanställda. 

När så är påkallat behöver förutsättningarna att utföra sitt fackliga uppdrag som 

förtroendevald i privat sektor särskilt lyftas fram. Det ligger tydligt i linje med 

ambitionen i inriktningspropositionen om att försvara och utveckla den svenska 

arbetsmarknadsmodellen. I debatten om partsmodellens framtid utgör 

förutsättningarna för engagerade förtroendevalda på arbetsplatserna en 

hörnsten. 
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Mot ovanstående bakgrund yrkas 

 

att  Saco i sitt påverkansarbete och kommunikation väljer tilltal och 

illustrationer som speglar erfarenheter för medlemmar inom 

samtliga arbetsmarknadssektorer 

 

att  Saco särskilt uppmärksammar förhållandet för förtroendevalda – 

och förutsättningarna att verka som förtroendevald – inom privat 

sektor i syfte att upprätthålla den svenska partsmodellen 

 

Akavias förbundsstyrelse 
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Styrelsens yttrande över motion 4: 
Ett Saco för alla arbetsmarknadssektorer 

 

Motionären vill att Saco i sin opinionsbildande kommunikation relaterar till den 

upplevda verkligheten för alla medlemmar, även privatanställda, samt särskilt 

uppmärksammar förhållandena för förtroendevalda företrädare inom privat 

sektor.  

 

Precis som motionären skriver är förslaget i inriktningspropositionen att Saco ska 

fokusera på tre övergripande mål för påverkansarbetet: En trygg, växande och 

innovativ arbetsmarknad, Högre kvalitet på utbildning samt att Utbildning ska 

löna sig.  

 

Inom ramen för dessa prioriteringar delar styrelsen motionärens uppfattning att 

det är viktigt att skildra verkligheten på jobbet för alla medlemmar och 

förtroendevalda. Medlemmar och förtroendevalda från alla 

arbetsmarknadssektorer, yrken och branscher ska kunna känna igen sig.  

 

Detta har vi ständigt med oss i det kommunikativa arbetet när vi utformar 

kampanjer och annat informations- och påverkansmaterial. Ett exempel är 

kampanjen Akademikerjobb i krisen, där Saco under pandemin visade på just 

bredden av yrken, branscher och sektorer inom federationen.  

 

Problemet med att rekrytera fackliga förtroendevalda lyfts också i det 

samhällspolitiska programmet. I avsnittet En trygg, växande och innovativ 

arbetsmarknad tas rekryteringen till fackliga uppdrag upp som en viktig utmaning. 

 

I motionen framgår att förtroendevalda inom privat sektor generellt har större 

utmaningar att utföra sina fackliga uppdrag. Rollen som förtroendevald och 

förutsättningarna för samverkan med arbetsgivarna är sällan reglerade på 

samma utförliga sätt som inom offentlig sektor, samtidigt som den fackliga 

kontexten och lokalföreningsstrukturen typiskt sett är mer fragmentiserad och 

komplex.  

 

Motionären menar därför att Saco när så är påkallat särskilt ska lyfta fram 

svårigheterna att vara förtroendevald i privat sektor. I debatten om 

partsmodellens framtid utgör förutsättningarna för engagerade förtroendevalda 

på arbetsplatserna en hörnsten.  

 

Styrelsen är också ense med motionären om att det finns stora problem på 

övergripande nivå för förtroendevalda i privat sektor. Styrelsen ser också att 

problemen blir allt värre i offentlig sektor, till exempel i många kommuner.  

 

Att verka för en fortsatt stark svensk partsmodell prioriterar styrelsen högt. Dock 

är förbunden gemensamt också tydliga i att Saco inte ska driva frågor eller 

använda tilltal som kan påverka förhandlingar mellan arbetstagarorganisationer 

och arbetsgivarorganisationer.  
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Att i opinionen driva frågan om förtroendevalda inom privat sektor är därför en 

balansakt mellan Sacos opinionsbildande uppdrag och förbundens uttalade 

autonomi visavi Saco vad gäller deras förhandlingsverksamhet. 

 

Saco avser att som regel hålla vårt kommunikativa tilltal på en övergripande nivå 

– vi verkar för partsmodellen men debatterar och inverkar aldrig i förbundens 

förhandlingsfrågor.  

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att  anse motionens första att-sats besvarad 

 

att avslå motionens andra att-sats.  
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Motion 5: Ta bort negativa incitament för 
förbundssammanslagningar 

Akavia 
 

Innevarande mandatperiod har inneburit starten på ett viktigt framtidsarbete inom 

Saco. I processen har förbunden involverats och inspirerats att reflektera över 

pågående och kommande utmaningar för federationen i stort. 

 

Ett moment i framtidsarbetet har varit att analysera omvärldstrender. Inom 

fackföreningsrörelsen finns sedan länge en rörelse mot större och starkare 

förbund. Ofta har det skett genom sammanslagningar när förbund konsoliderat 

sig för framtiden i en allt hårdnande konkurrens. Inom LO och TCO är IF Metall 

och Unionen två exempel på förbundssammanslagningar. Samma utveckling 

finns inom Saco. Ett nyligt sådant exempel är bildandet av Akavia. Ett annat är 

Saco-förbundet Trafik och Järnvägs uppgående i SRAT. Även Naturvetarna och 

Sveriges Ingenjörer har genomgått sammanslagningar.  

 

Det kan antas att fler förbund överväger former för samverkan som direkt eller på 

sikt innebär ett samgående. När två förbund blir ett får det negativ konsekvens 

för representationen på Sacos kongress och därmed inflytandet i federationen. 

Idag sker mandatfördelningen enligt Sacos stadgar på följande sätt: 

 

”§ 11 Kongressens sammansättning - Kongressen består av ledamöter som 

utses av förbunden, baserat på varje förbunds mandattilldelning. 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. Varje förbund tilldelas ett mandat. Därefter 

tilldelas mandat, upp till 101 ledamöter, ett efter annat det förbund som för varje 

gång uppvisar det största jämförelsetalet. Ett förbund kan genom denna 

fördelning som mest tilldelas 16 mandat…” 

 

Att konstruera en optimal stadga är en avvägning mellan olika intressen. 

Föreningsprincipen om ”en medlem – en röst”, oavsett vilket förbund medlemmen 

tillhör, är grundläggande för likabehandling. Samtidigt behöver federationen hålla 

ihop vilket i Sacos fall gjort att medlemmar i mindre förbund överrepresenteras, 

såväl genom konstruktionen med grundmandat som genom taket för hur många 

mandat ett förbund kan tilldelas. Föreliggande motion berör inte denna 

avvägning. 

 

En enkel och rimlig justering av Sacos stadgar bör emellertid redan nu 

genomföras för att inte strukturellt hämma en utveckling mot fortsatta 

samgåenden mellan förbund. Idag tappar förbund som går samman i 

representation på kongressen genom att två grundmandat reduceras till ett. 

Konstruktionen för mandatfördelning i Sacos stadgar bör därför justeras i syfte att 

undanröja negativa incitament för förbundssammanslagningar.  
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Mot ovanstående bakgrund yrkas 

 

att  § 11 i Sacos stadgar ändras enligt följande:  

”§ 11 Kongressens sammansättning -Kongressen består av 

ledamöter som utses av förbunden, baserat på varje förbunds 

mandattilldelning. 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. Varje förbund tilldelas ett mandat. 

Dessa ursprungliga grundmandat kvarstår även då två förbund 

genom samgående eller annan sammanslagning blir ett. 

Därefter tilldelas mandat, upp till 101 ledamöter, ett efter annat det 

förbund som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet. Ett 

förbund kan genom denna fördelning som mest tilldelas 16 

mandat…” 

 

Akavias förbundsstyrelse  
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Styrelsens yttrande över motion 5: 
Ta bort negativa incitament för förbundssammanslagningar 

 

Motionären beskriver väl en allmän utveckling på svensk arbetsmarknad, där 

förbund på olika sätt har sökt och söker starkare inflytande och ökad 

medlemsnytta genom samgåenden och utökat samarbete. Motionären lyfter mot 

denna bakgrund vikten av att den stadgereglerade grunden för inflytande för 

medlemsförbund inom Saco inte är ägnad att hämma eller motverka en sådan 

fortsatt utveckling vad gäller utökat samarbete och samgåenden mellan 

medlemsförbund.  

 

Styrelsen ser samma utveckling och instämmer i att federationens stadgar inte 

bör vara utformade så att de är ägnade att motverka eller hämma framtida 

samgåenden av förbund inom federationen. 

 

Styrelsen konstaterar att det på styrelsens initiativ inför kongressen 2021 inletts 

en översyn av stadgarna vad gäller bland annat förbundens mandatfördelning 

och förutsättningarna för förbundens formella och relativa inflytande inom Saco. 

Styrelsens arbete har landat i det förslag om stadgeändring som framgår av 

stadgepropositionen till kongressen 2021 innebärande ett förslag om återgång till 

den ordning för mandatfördelning som gällde fram till kongressen 2017. Styrelsen 

finner att motionären lyfter en viktig fråga av sådan karaktär och omfattning att 

den behöver utredas närmare, varför en utredning om detta med fördel bör 

tillsättas och genomföras under kommande mandatperiod. 

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  avslå motionen 

 

att  uppdra åt styrelsen att under kommande kongressperiod se över 

Sacos stadgar i syfte att få bort negativa incitament för 

förbundssammanslagningar.  
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Motion 6: Agenda 2030 

Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, SRAT, Sveriges 
Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges 
Psykologförbund, Sveriges Veterinärförbund 
 
2019 fattade Saco tillsammans med LO och TCO beslut om en gemensam policy 

för Agenda 2030 med nio prioriterade mål (Mål 1, Mål 4, Mål 5, Mål 8, Mål 9, Mål 

10, Mål 13, Mål 16, och Mål 17). Saco har utöver detta gjort ett tillägg för 

prioritering av mål 3 – hälsa och välbefinnande. Det är gott så men motionärerna 

saknar tydlig uppföljning kring de prioriterade målen och hur man har arbetat 

med dessa inom federationen. Det behövs förbättrad samordning, styrning och 

uppföljning för att kunna nå bättre resultat för federationens insatser i dessa 

frågor. 

 

Vi anser nu att det är dags att Saco lyfter in de globala målen för hållbar 

utveckling i sitt samhällspolitiska program och tillämpar Agenda 2030 ur ett 

helhetsperspektiv, där alla mål samverkar och är beroende av varandra. Agenda 

2030 är ett viktigt verktyg för att säkerställa en hållbar global utveckling för 

människor och vår planet, ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 

Agendans övergripande mål sammanfaller i mångt och mycket med det fackliga 

arbetets kärnvärden, det vill säga att utjämna maktobalanser och ojämlikhet, 

tillförsäkra ett värdigt liv med möjligheter till försörjning och anständiga 

arbetsvillkor, en universell och god utbildning och utbyggda socialsystem. 

 

Vi anser att Saco som den samlande kraften för Sveriges akademiker bör vara i 

täten med arbetet med att både främja och leva upp till målen för socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. 

 

Vi yrkar därför 

 

att Saco verkar för att beakta Agenda 2030 i sitt fortsatta arbete som 

federation. 

 

att skrivningar kring detta införs i federationens samhällspolitiska 

program. 

 

Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, SRAT, Sveriges 

Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Psykologförbund, 

Sveriges Veterinärförbund 
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Styrelsens yttrande över motion 6: 
Agenda 2030 

 

Styrelsen instämmer i motionärernas inställning att de globala målen som de 

uttrycks i Agenda 2030 i mångt och mycket sammanfaller med det fackliga 

arbetets kärnvärden, det vill säga att utjämna maktobalanser och ojämlikhet, 

tillförsäkra ett värdigt liv med möjligheter till försörjning och anständiga 

arbetsvillkor, en universell och god utbildning och utbyggda socialsystem. Det 

återspeglas också i valet av de tre övergripande målen i utkastet till det 

samhällspolitiska programmet.  

 

För att tydliggöra detta föreslår styrelsen att första stycket i avsnittet Den 

samhällspolitiska utvecklingen omformuleras enligt nedan. 

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  bifalla motionen med anledning av följande ändring: 

 

Första stycket under avsnittet Den samhällspolitiska utvecklingen omformuleras 

enligt följande: ”Samhällspolitiken i Sverige påverkas av beslut som fattas inom 

EU och utvecklingen i andra delar av världen. EU sätter ramen för svenskt 

beslutsfattande på flera områden som har stor betydelse för det fackliga arbetet 

och som påverkar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Den gröna 

omställningen utvecklar samhället och skapar nya möjligheter för nuvarande och 

kommande generationer. Globalisering och teknisk utveckling har länkat ihop 

länder i hela världen både ekonomiskt och politiskt. Det internationella 

samarbetet är avgörande för att nå åtgärder som mildrar klimatkrisen och för att 

uppfylla de globala målen enligt Agenda 2030. Målen, som är integrerade i Sacos 

verksamhet, sammanfaller med det fackliga arbetets kärnvärden: att utjämna 

maktobalanser och ojämlikhet, möjligheter till försörjning och anständiga 

arbetsvillkor, en universell och god utbildning och utbyggda socialsystem.”   
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Motion 7: Mångfald, inkludering och likabehandling 

Sveriges Arkitekter 
 
Sveriges Arkitekter arbetar för att alla medlemmar ska ha likvärdiga 
rättigheter och möjligheter. Vare sig ekonomiska, formella, kulturella eller 
sociala hinder ska stå i vägen för våra medlemmar i deras arbetsliv. Det är 
avgörande för den enskilde medlemmen men också för samhället i stort. 
En arkitektkår, en bransch och ett förbund som präglas av mångfald, 
jämlikhet och jämställdhet har bäst förutsättningar att hantera samhällets 
kontinuerliga utmaningar och förändringar.  
 
Vi utgår från diskrimineringslagen i vår strävan efter att alla våra 
medlemmar ska ha samma möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Men vi vill 
mer, vår ambition är att inkludering, likabehandling och bred 
representation ska genomsyra hela förbundets verksamhet. En strävan 
och ambitioner som vi är övertygade om att såväl Saco som de andra 
förbunden delar med vårt förbund.  
 
Därför är det en brist att inriktningspropositionens förslag till Sacos 
samhällspolitiska program saknar skrivningar om inkludering, 
likabehandling och mångfald. Det kan inte utelämnas eftersom det handlar 
om alla våra medlemmars lika möjligheter i arbetslivet och under 
högskoleutbildningen.  
 
I Sveriges Arkitekters strävan för ett strukturerat arbete kring mångfald, 
inkludering och likabehandling är Sacos arbete och stöd helt nödvändigt 
för oss som litet förbund. Sacos analyser om exempelvis 
könslöneskillnader är mycket värdefulla för oss då vi saknar resurser för 
att på egen hand analysera och angripa strukturella problem. Det 
övergripande och generella akademikerperspektivet i Sacos analyser är till 
stor nytta för oss i vårt arbete.  
 
I förslaget till Sacos samhällspolitiska program adresseras frågor om 
jämställdhet under avsnittet Utbildning ska löna sig. Däremot saknar 
Sveriges Arkitekter motsvarande skrivningar om övriga jämlikhetsgrunder 
och vill att Sacos samhällspolitiska program ska uttrycka höga ambitioner 
om mångfald, inkludering och likabehandling – helt nödvändiga 
förutsättningar för målet om en trygg arbetsmarknad för alla.  
 
Sveriges Arkitekter föreslår kongressen besluta:  
 
att  skrivningar om mångfald, inkludering och likabehandling ska 

införas i inriktningspropositionen förslag till Sacos 
samhällspolitiska program enligt vad som anförs i denna 
motion.  

 

Sveriges Arkitekter 
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Styrelsens yttrande över motion 7: 
Mångfald, inkludering och likabehandling  

 
Saco arbetar för en inkluderande arbetsmarknad där alla har samma rättigheter 

och möjligheter. Mångfald, jämlikhet och jämställdhet är också frågor som ingår i 

flera av Sacos prioriterade områden. Styrelsen håller med om att skrivningar om 

mångfald, inkludering och likabehandling bör införas i det samhällspolitiska 

programmet.  

 

Mot bakgrund av motionen föreslår styrelsen att det stycke som anges nedan 

infogas i avsnittet En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad. 

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 

 

att  bifalla motionen med anledning av följande ändring: 

 

I avsnittet En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad infogas stycket ”På en 

trygg arbetsmarknad har alla likvärdiga rättigheter och möjligheter. 

Arbetsmarknaden ska vara inkluderande och präglas av mångfald, jämlikhet och 

jämställdhet. Det är viktigt för såväl den enskilda individen som för samhället som 

helhet.”    
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Motion 8: Akademiker på landsbygden 

Saco studentråd 
 
Många kommuner i Sverige har svårt att locka akademiskt kvalificerad 

arbetskraft. Rekryteringssvårigheterna gäller både offentlig sektor och det privata 

näringslivet och idag finns få tecken som tyder på att utvecklingen ska vända. 

 

Behovet är särskilt skriande i Sveriges många landsbygdskommuner. På grund 

av en åldrande befolkning, stora pensionsavgångar och andra ansträngningar på 

välfärden saknas idag ofta kommunala medel för att stimulera akademiskt 

utbildad kompetens att flytta till dessa kommuner. 

 

Därför bör det finnas ekonomiska incitament för den akademiker som väljer att 

flytta till en landsbygdskommun med behov av akademiskt utbildad personal 

inom den offentliga sektorn eller i det privata näringslivet. Kostnaderna för dessa 

incitament bör inte främst falla på de berörda kommunerna, utan kan exempelvis 

betalas ut genom statliga medel. I Norge existerar till exempel nedskrivning av 

studielånen som bosätter sig i vissa delar av landet. Liknande förslag lanserades 

även i den svenska Kommunutredningen från 2020, som föreslog avskrivningar 

av upp till 30 000 kronor per person och år vid flytt till särskilda kommuner. 

 

För att främja akademiker i hela landet, bör Saco ta en aktiv roll i införandet av 

ekonomiska incitament för den akademiker som väljer att flytta till 

landsbygdskommuner med särskilda behov av akademiskt utbildad personal. 

 

Saco studentråd föreslår därför: 

 

att Saco verkar för införandet av ekonomiska incitament för att locka 

akademiskt kvalificerad arbetskraft till landsbygdskommuner för att 

stimulera kommunal service och näringsliv. 

 

Saco studentråd 
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Styrelsens yttrande över motion 8: 
Akademiker på landsbygden 

 

I motionen föreslås att Saco ska verka för införandet av ekonomiska incitament 

för att locka akademiskt kvalificerad arbetskraft till landsbygdskommuner. 

Styrelsen instämmer i den problembild som motionären beskriver. 

Kompetensförsörjningen är ytterst problematisk inom flera yrken i både offentlig 

och privat sektor, i synnerhet i små kommuner på landsbygden. Utbudet av 

kvalificerad arbetskraft är för lågt, och arbetsgivare i vissa regioner har svårt att 

hävda sig i konkurrensen om den kvalificerade arbetskraften.  

 

Lön och allmänna arbetsvillkor är faktorer som kan ha betydelse för individens 

val av jobb och bostadsort. Städerna har också en dragningskraft genom ett stort 

utbud av andra tjänster och många arbetsgivare som anställer 

högskoleutbildade. Karriärmöjligheterna är större och för högskoleutbildade par 

är det enklare att hitta två karriärjobb i städerna än utanför. Dessa faktorer har 

sannolikt större betydelse för den geografiska rörligheten än en individbaserad 

bonus för en flytt. 

 

Att utforma träffsäkra ekonomiska incitament är dessutom svårt. Det politiska 

målet med en bonus eller flyttbidrag är att de resulterar i en permanent flytt. Men 

det är svårt att politiskt ställa krav på att en person måste stanna ett visst antal år 

för att få stödet. Det finns också en risk att stödet går till personer som ändå 

skulle flytta, vilket ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är kostsamt.  

 

För att åtgärda kompetensbristen behövs långsiktiga insatser och många olika 

typer av åtgärder. Saco arbetar därför brett med att identifiera faktorer som kan 

förbättra kompetensförsörjningen i såväl landsbygdskommuner som övriga 

Sverige. Tillgång till kompetensutveckling och vidareutbildning samt ett större 

digitalt utbud av högskoleutbildning är två sådana faktorer. Andra är att 

uppmuntra studieval som möter arbetsmarknadens behov, underlätta för 

personer att byta yrkesbana under yrkeslivet samt en bättre och snabbare 

integration av utrikes födda akademiker. Kommunerna har också ett stort ansvar, 

både som arbetsgivare och för att skapa samhällen som är attraktiva att bo i. 

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  avslå motionen. 
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Motion 9: Fackföreningarnas ansvar för 
klimatomställningen 

Saco studentråd 
 
Klimatomställningen och den ekologiska hållbarheten är två av vår tids 

ödesfrågor. Trots att mycket har skett de senaste åren fortsätter mycket att gå åt 

fel håll. Om utvecklingen fortsätter kommer konsekvenserna bli 

samhällsomvälvande. Inte minst för dagens studerande riskerar 

klimatomställningen att leda till en radikalt förändrad framtid. Frågor som 

klimatmigration, ökad geografisk och logistisk osäkerhet samt en ökad ojämlikhet 

kan, utöver det rent existentiella hotet, riskera att hota den svenska modellen på 

den framtida arbetsmarknaden. 

 

För att vända utvecklingen krävs att alla samhällsaktörer tar sitt ansvar. Saco:s 

expertis och huvudsakliga fokus ska självklart ligga på arbetsmarknaden i 

allmänhet och akademikernas villkor i synnerhet. Men Saco kan inte heller bortse 

från sin roll i omställningen till ett mer klimatvänligt samhälle. Saco har en roll att 

spela i att utbilda, opinionsbilda och verka för facklig samverkan i frågor som rör 

ekologisk hållbarhet och klimat. 

 

Det finns idag reella steg som Saco:s medlemsförbund hade kunnat ta för att 

lyfta klimatfrågan högre på agendan. Ett exempel är att tillhandahålla utbildning i 

gröna klausuler inom ramen för sin fackliga utbildning. Gröna klausuler är 

särskilda bestämmelser som främjar ekologisk hållbarhet. Det finns ett värde i att 

Saco:s förhandlare besitter kunskaper kring vad gröna klausuler är och hur de 

kan inkorporeras i kollektivavtal i förhandlingar. 

 

Utöver bildningsansvaret, har Saco också ett ansvar att verka för att 

federationens tillgångar förvaltas på ett ekologiskt hållbart sätt, samt att 

medlemmarnas tjänstepensioner placeras i ekologiskt hållbara alternativ. 

 

Om Sacofederationen inte utbildar sig och tar sitt ansvar i klimatfrågan riskerar 

medlemsförbunden att göra sig irrelevanta, dels för många unga akademiker 

men också i en framtida arbetsmarknad som är starkt präglad av 

klimatförändringar och dess direkta konsekvenser. 

 

Saco studentråd föreslår därför: 

 

att  Saco ska främja ökad facklig samverkan mellan förbunden i frågor 

som rör en hållbar och rättvis klimatomställning. 

 

att  Saco ska verka för att gröna klausuler i kollektivavtal ska vara en 

självklar del i facklig utbildning inom Sacofederationen. 

 

att  den andel av Sacos kapital som investeras i klimatvänliga alternativ 

ska ökas markant. 

 

att Saco ska arbeta för en hållbar tjänstepension där arbetstagares 

kapital placeras i etiska och klimatvänliga alternativ. 

 

Saco studentråd 
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Styrelsens yttrande över motion 9: 
Fackföreningarnas ansvar för klimatomställningen 

 

Motionären lyfter inledningsvis klimatomställning och ekologisk hållbarhet som 

några av vår tids stora ödesfrågor och att olika samhällsaktörer nu nödvändigtvis 

måste ta sitt ansvar för att hejda denna samhällsomvälvande utveckling.  

 

Motionären pekar därefter ut de olika roller och sakfrågor Saco bör inta och verka 

i: att främja ökad facklig samverkan om hållbar och rättvis klimatomställning, att 

verka för att så kallade gröna klausuler i kollektivavtal uppmärksammas i facklig 

utbildning, att Sacos kapital investeras klimatsmart samt att Saco verkar för en 

hållbar tjänstepension där kapital placeras etiskt och klimatvänligt. 

 

Styrelsen vill inledningsvis förbehållslöst instämma i det allvarsamma läge 

motionären beskriver inklusive det faktum att olika samhällsaktörer på 

verksamhetsanpassade sätt måste ta ansvar för olika direkta och/eller indirekta 

positiva klimatåtgärder.  

 

Styrelsen finner att samhällsutvecklingen nått en punkt där ingen kan värja sig 

från att ta ett klimatansvar.  

 

Med detta sagt finner styrelsen att Saco, med hänvisning till den första att-

satsen, bör kunna facilitera och medverka till en ökad facklig samverkan om 

hållbar och rättvis klimatomställning, både inom Sacofederationen, förbund 

emellan samt i förhållande till övriga centralorganisationer; LO och TCO. Sacos 

roll bör här kunna fokusera på samordning inom befintliga strukturer och forum 

såsom olika chefsnätverk med mera, samt därutöver inom Sacos 

opinionsbildande uppdrag. I detta ryms bland annat att uppmärksamma och 

verka för så kallade gröna klausuler och andra frågor som underlättar för en grön 

omställning. Det behöver dock påpekas att detta oundvikligen utgör en resurs- 

och prioriteringsfråga visavi Sacos övriga befintliga uppdrag. 

 

När det sedan gäller frågorna om facklig utbildning respektive kapitalplacering 

inom tjänstepensionssystem (andra och fjärde att-satsen) delar styrelsen helt 

motionärens uppfattning om det angelägna i att detta åstadkoms. Styrelsen 

konstaterar dock att detta rör frågor inom förbundens förhandlingsverksamhet. 

Eftersom förbunden är tydliga med sin autonomi visavi Saco vad gäller deras 

förhandlingsverksamhet, inklusive ansvaret för utbildning av ombudsmän och 

förtroendevalda företrädare, konstaterar styrelsen att motionärens önskemål i 

dessa båda sammanhang faller utanför Sacos uppdrag som centralorganisation. 

 

När det gäller frågan om klimatvänliga investeringar av Sacos eget kapital (den 

tredje att-satsen) konstaterar styrelsen att kapitalplaceringspolicyn under flera år 

har haft en tydlig avgränsning för vilka placeringar som får göras. Kansliet har 

sedan tidigare styrelsens uppdrag att se över såväl placeringspolicy som 

förvaltning, vari aspekten om klimatvänliga alternativ tas i beaktande.  
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Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att  bifalla motionens första att-sats 

 

att  avslå motionens andra och fjärde att-sats 

 

att  anse motionens tredje att-sats besvarad. 
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Motion 10: Studentrekryteringen blir bättre med 
samordning 

Saco studentråd 
 

Sacos fackförbund arbetar hårt med rekrytering av nya medlemmar för att stärka 

sina egna förbund och för att stärka Saco. Medlemsrekrytering sker på många 

olika sätt och varje förbund bedriver sin rekryterande verksamhet på det sätt som 

de anser fungerar bäst för att locka deras medlemsgrupper. Det tycker vi att 

förbunden ska fortsätta göra. 

 

Studentrekrytering ser dock något annorlunda ut. Det är av olika anledningar 

svårt att rekrytera studenter. Det beror på att unga som inte varit ute på 

arbetsmarknaden har låg kännedom om facket. Det beror också på att det är 

svårt att nå ut till studenterna. Lärosätena har olika policy kring vilka som får 

vistas i lokalerna och vissa har väldigt höga avgifter för att fackförbund ska få 

ställa upp bokbord. Pandemiåret har visat oss att det är extremt viktigt att möta 

studenter öga mot öga för att förklara vikten av ett fackligt medlemskap. Andelen 

studentmedlemmar minskade med ca 10% sett över hela federationen under 

pandemiåret. 

 

Samtidigt lägger fackförbund i andra centralorganisationer enorma summor på att 

marknadsföra sig mot breda grupper av studenter. Den typen av storskalig 

massrekrytering är svår för Sacoförbunden att konkurrera med. 

 

Saco studentråd ser oroligt på den här utvecklingen. I och med att fler och fler 

kursstarter och inskrivningar på lärosätena blir digitala så blir det svårare att 

rekrytera studenter. Vi tror att en federationsöverskridande modell för 

studentrekrytering skulle ge en mer effektiv studentrekrytering idag och en mer 

positiv medlemsutveckling i framtiden. 

 

Saco studentråd föreslår därför: 

 

att Saco och Sacoförbunden ska undersöka möjligheter för en 

samordnad studentrekrytering. 

 

att Saco i samarbete med förbunden ska genomföra en 

försöksverksamhet med gemensam studentrekrytering på ett större 

lärosäte under den kommande mandatperioden. 

 

Saco studentråd 
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Styrelsens yttrande över motion 10: 
Studentrekryteringen blir bättre med samordning 

 

Saco Studentråd föreslår i en motion att Saco och Sacoförbunden ska undersöka 

möjligheter för en samordnad studentrekrytering samt att Saco i samarbete med 

förbunden ska genomföra en försöksverksamhet med gemensam 

studentrekrytering på ett större lärosäte under den kommande mandatperioden. 

 

Styrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att allt fler unga blir 

medlemmar och engagerar sig fackligt. Frågan om hur aktiva Saco ska vara i 

rekryteringsfrågan är dock komplicerad och det finns motstridiga uppfattningar 

och beslut inom federationen.  

 

Det är dock styrelsens uppfattning att arbetet med Framtidsutredningen 

tydliggjort att en majoritet inom förbunden anser att Saco som centralorganisation 

inte ska ta egna initiativ och agera i rekryteringsfrågor, inte heller 

studentrekrytering. Majoriteten av alla förbund är tydliga med att det är 

förbundens egna ansvarsområden.  

 

Idag sker ändå ett aktivt arbete mellan Saco och förbunden i rekryteringsfrågor 

där Saco representeras av kommunikationschefen som huvudsakligen utgör 

bollplank och stöd. Samarbetet sker i konstruktiv anda inom ramen för 

Athenagruppens arbete.   

 

Det är styrelsens uppfattning att Athenagruppens verksamhet är den adekvata 

nivån för Saco att stötta och bidra i rekryteringsarbetet.  

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  avslå motionen. 
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Motion 11: Medlemskap under vidareutbildning och 
kompetensväxling 

Saco studentråd 
 

Som arbetstagare och medlem i facket idag representeras du av utbildade och 

erfarna företrädare när något går fel och du behöver hjälp. Det är en styrka hos 

fackföreningsrörelsen som gör att många väljer att vara med i facket under hela 

sitt yrkesliv.  

 

Som student företräds du av en studentkår. I studentkårerna har de anställda 

låga löner och sällan någon juridisk utbildning. De arbetar på sina poster i ett år 

eller två och byts sedan ut för att de återgår till sina studier eller tar examen.  

 

När samhället och arbetsmarknaden förändras leder det till att även 

studentgruppen förändras. Studenter blir äldre - fler och fler byter yrke och karriär 

och vidareutbildar sig högre upp i åldrarna. De som tidigare varit representerade 

av facket på sin arbetsplats kommer i dagens läge att behöva söka hjälp från en 

studentkår om de hamnar i en situation som kräver rättslig vägledning eller annat 

fackligt stöd.  

 

De som vidareutbildar sig gör ofta det samtidigt som de arbetar och kan därför ha 

helt andra behov än vad någon som är enbart student eller arbetstagare har. 

Studentkårer gör mycket bra verksamhet för sina medlemmar men har idag inte 

de ekonomiska förutsättningarna för att kunna anställa utbildad personal. 

Studentkårerna har därför svårt att ge sina medlemmar liknande service 

underutbildningstiden som fackförbunden erbjuder sina yrkesverksamma 

medlemmar. På grund av detta riskerar många medlemmar som vidareutbildar 

sig att falla mellan stolarna om det uppstår problem under utbildningen och den 

starka fackliga servicen har försvunnit. Saco studentråd anser att 

Sacofederationen behöver ligga i framkant i frågan om akademikers och blivande 

akademikers trygghet och rättigheter under vidareutbildning och 

kompetensväxling.  

 

Saco studentråd föreslår därför:  

 

att  Saco undersöker hur en medlem med en eller flera 

kompetensväxlingar garanteras en bra rådgivning och ett starkt stöd 

från sitt fackförbund både under arbete och utbildning. 

 

Saco studentråd 
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Styrelsens yttrande över motion 11: 
Medlemskap under vidareutbildning och kompetensväxling 

 

Motionären beskriver och problematiserar det faktum att dagens studenter, i och 

med en alltmer snabbföränderlig arbetsmarknad, präglas av allt fler yrkes- 

och/eller karriärbyten. De som vidareutbildar sig gör det, menar motionären, allt 

oftare i högre ålder och då ofta parallellt med annat arbete. Motionären 

problematiserar studentkårers bristande resurser och kompetens liksom att 

studenters behov av stöd riskerar att falla mellan stolarna mellan kår och 

fackförbund. 

 

Sammantaget vill motionären att Saco ska undersöka hur en medlem – med en 

eller flera kompetensväxlingar – ska kunna garanteras en bra rådgivning och ett 

starkt stöd från sitt eget fack-/medlemsförbund under såväl arbete som studier. 

 

Styrelsen konstaterar att motionärens beskrivning av konsekvenserna av en 

arbetsmarknad i ständig förändring, med allt fler yrkes- och/eller karriärväxlingar, 

för många akademikergrupper är rättvisande.  

 

Styrelsen konstaterar samtidigt att medlemsförbunden i Saco sinsemellan och 

gentemot Saco som centralorganisation var för sig är helt autonoma vad gäller 

den service som respektive förbund tillhandahåller sina medlemmar i olika faser 

av ett medlemskap och under en yrkesbana, efter eller från och med studietiden. 

Det råder heller ingen tvekan om att detta rör frågor om konkurrens och 

eventuella konkurrensfördelar förbund emellan. 

 

Styrelsen konstaterar resonemangsvis att det givetvis står förbunden fritt att ge 

Saco olika förbundsövergripande och federationsgemensamma uppdrag. Saco 

skulle till exempel kunna få i uppdrag att samordna en dialog om dessa frågor 

mellan förbunden och Saco studentråd, utan att det skulle behöva störa 

förbundens uttalade autonomi vad gäller förbundens respektive medlemsvillkor 

och medlemsservice. 

 

Styrelsen ser mot denna bakgrund att motionärens förslag under nuvarande 

förhållanden inte ryms inom Sacos uppdrag utan att dessa frågor i stället behöver 

drivas inom och gentemot respektive förbund och i förekommande fall med fördel 

via förbundens olika studerandeföreträdare.   

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  avslå motionen. 
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Motion 12: Akademikerbegreppet 

DIK 
 

DIK välkomnar det samhällspolitiska programmet och att det tydliggör Sacos 

uppdrag kopplat till påverkansarbetet. 

  

Utbildning, och primärt den högre utbildningen, är vad som förenar förbunden 

inom Saco. Medlemmarna är välutbildade och specialister inom sina områden. 

Under tiden för Sacos bildande men även under en lång period därefter har 

begreppet ”akademiker” varit en självklar identitetsmarkör för Saco, för förbunden 

och för förbundens medlemmar.  

 

Men begreppet akademiker har idag inte samma tyngd som när Saco bildades 

och det har under åren skett en betydelseglidning1. Parallellt med den 

förändringen har även arbetsmarknaden, utbildningssystemet och vilka 

medlemmar som är välkomna in i Sacoförbund förändrats. Färre identifierar sig 

som just akademiker och fler ser sig själva snarare som högutbildade.  

 

Begreppet akademiker återkommer löpande genom programmet och DIK anser 

att det vore önskvärt med ett förtydligande av vad som åsyftas. DIK är inte 

ensamt om att vara ett förbund inom Saco som välkomnar medlemmar som inte 

gått den traditionellt akademiska banan till sina yrken. Kompetens kan istället ha 

förvärvats genom yrkeshögskola eller arbetslivserfarenhet. Att genomgående 

vända sig till just akademiker utestänger dessa medlemsgrupper samt hänger 

inte med i hur den eftergymnasiala utbildningen eller arbetsmarknaden 

utvecklats.  

 

Under rubriken Högre kvalitet på utbildning i det samhällspolitiska programmet 

under Utmaningar (sida 14) beskrivs en utmaning genom den retoriska frågan 

“Vad kännetecknar en akademiker och akademisk utbildning?” 

Akademikerbegreppet och dess användning har även diskuterats inom ramen för 

arbetet med Framtidsutredningen2. Det visar på att begreppet akademiker inte är 

oproblematiskt även för Saco och DIK vill med denna motion driva på arbetet 

framåt mot ett tilltal och begreppsanvändande som tilltalar fler potentiella 

medlemmar.  

 

För att vara en organisation i tiden behöver Saco uppdatera användningen av 

sina begrepp. Därför anser DIK att ett förtydligande kring vad som menas med 

”akademiker” behövs i programmet och att Sacos användning av begreppet bör 

utredas under kommande kongressperiod.  

 

  

 
1 Bekräftats i samtal med Språkrådet. 21-06-16   
2 Framtidens arbetsmarknad, Del B av Framtidsutredningen, Saco 2019 s.7   
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Därför föreslår DIK Sacos kongress besluta:  

 

att  på sidan 13 lägga till en not första gången akademiker nämns i 

programmet och i den beskriva vad som åsyftas med akademiker. 

Med akademiker avses personer med högre utbildning, specialister 

och de som genom yrkeslivet erövrat motsvarande kompetens.  

 

att Saco under kommande kongressperiod ska utreda hur 

användningen av akademikerbegreppet ska se ut framöver och vad 

det kan ha för betydelse. 

 

DIK 
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Styrelsens yttrande över motion 12: 
Akademikerbegreppet 

 

Motionären tar upp en viktig fråga. Styrelsen instämmer i motionärens 

beskrivning om att begreppet akademiker har förändrats över tid i takt med 

samhällsutvecklingen och med de förändringar som skett i utbildningssystemet 

och på arbetsmarknaden. Begreppet akademiker är helt enkelt inte lika tydligt 

som tidigare. 

 

Under kongressperioden har Saco inlett ett arbete med att analysera 

förändringarna i det eftergymnasiala utbildningssystemet och dess 

konsekvenser. Ett första rapportutkast Högre utbildning i förändring är klart och 

presenterades på ett federationsinternt seminarium i början av september. 

Rapporten utgör ett underlag för just den diskussion som motionären lyfter: Vad 

är en akademiker i framtiden i ljuset av de förändringar som sker på 

arbetsmarknaden och i utbildningssystemet? Vilka konsekvenser får det för 

Sacofederationen? Styrelsen anser att det är viktigt att arbetet med dessa frågor 

fortsätter även under nästa kongressperiod.  

 

Yrkandet om att Saco i sitt samhällspolitiska program ska ange en exakt 

definition på vad som avses med begreppet akademiker och konsekvenser av 

begreppets användning är dock inte möjligt att tillmötesgå idag. En sådan 

skrivning behöver invänta slutsatserna av det arbete som redan påbörjats, liksom 

det samtal i federationen om dessa viktiga frågor som därefter bör följa. 

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  avslå motionens första att-sats 

 

att  anse motionens andra att-sats besvarad. 
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Motion 13: Bildning 

DIK 
 

Synen på utbildning tar stor plats i förslaget till samhällspolitiskt program, vilket 

DIK uppfattar som vara i linje med de diskussioner som förts under förarbetet 

med programmet. Dock önskar vi att sättet högre utbildning beskrivs inte fullt så 

mycket fokuserade på utbildning för arbetsmarknaden utan gav större utrymme 

för bildningens skull. 

 

För att vara i linje med de snabba och ständiga förändringar som sker såväl inom 

utbildning som på arbetsmarknaden behöver vi i större utsträckning tänka i 

termerna kompetenser i stället för kunskaper. Därigenom kan vi bryta upp den 

instrumentella synen på utbildning och stärka bildningsperspektivet. En stark 

bildning stärker dessutom individernas förmågor att värdera fakta och ta del av 

och delta i offentliga samtal. Högre utbildning bidrar även till det livslånga 

lärande, berikar individers livserfarenhet och ger mer aktiva medborgare vilket 

behövs för att upprätthålla demokratin. 

 

Högre utbildning spelar en roll för att stärka hela samhället och inte enbart för att 

förse arbetsmarknaden med vissa kompetenser. 

 

Därför föreslår DIK Sacos kongress besluta: 

 

att  ändra första meningen andra stycket under rubriken Högre kvalitet 

på utbildningen genom att lägga till ordet bildning. Ny skrivelse blir 

då denna: Hög utbildningskvalitet är en förutsättning för att 

akademisk utbildning ska stå för självständigt och kritiskt tänkande, 

bildning, gedigna kunskaper och hög kompetens. 

 

DIK 
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Styrelsens yttrande över motion 13: 

Bildning 

 

Styrelsen håller med motionären om bildningens betydelse i samhället och att 

högre utbildning är viktig för att stärka bildningen. I motionen föreslås att 

kongressen beslutar att ändra första meningen i andra stycket i avsnittet Högre 

kvalitet på utbildning i det samhällspolitiska programmet genom att lägga till ordet 

bildning. Ny skrivning blir då ”Hög utbildningskvalitet är en förutsättning för att 

akademisk utbildning ska stå för självständigt och kritiskt tänkande, bildning, 

gedigna kunskaper och hög kompetens”. Styrelsen tycker det är ett bra förslag 

och föreslår att motionärens förslag till ändring bifalles.   

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  bifalla motionen. 
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Motion 14: Kombinatörerna 

DIK 
 
Med digitalisering och globalisering förändras hur vi organiserar och distribuerar 

arbete. Bland DIK:s medlemmar, och säkert hos flera andra förbund, finns en 

växande grupp som inte bara har en arbetsgivare utan flera. Gruppen 

kombinatörer, som varvar anställning med egenföretagare, har ökat de senaste 

årtiondena1 även om de sällan omnämns, samma gäller de som har flera olika 

deltidstjänster hos olika arbetsgivare. Denna grupp har andra förutsättningar på 

arbetsmarknaden och andra behov av trygghet än en heltidsanställd. 

 

Trots att det är växande grupper som också är medlemmar i Sacoförbund glöms 

de ofta bort när arbetsmarknaden och dess utmaningar beskrivs. Därför är det 

viktigt att de synliggörs och blir inkluderade bland Sacoförbundens medlemmar. 

 

Därför föreslår DIK Sacos kongress besluta: 

 

att  i tredje meningen i första stycket under rubriken En trygg, växande 

och innovativ arbetsmarknad byta ut ordet Anställda till Alla 

yrkesverksamma, oavsett om de delar sin arbetstid mellan flera 

arbetsgivare, mellan egenföretagande och anställning eller är 

anställda hos en arbetsgivare […]. 

 

DIK  

 
1 https://www.foretagarna.se/contentassets/3cb62f9b33b541cdbff8ace90912c83a/de-
osynliga-kombinatorerna.pdf s. 6 (hämtat 2021-06-10) 
https://www.scb.se/contentassets/b1ae4493ffd1404987a4d32cbf213ae5/kombinatorer.pd
f s. 75(hämtat 2021-06-10) 

https://www.foretagarna.se/contentassets/3cb62f9b33b541cdbff8ace90912c83a/de-osynliga-kombinatorerna.pdf
https://www.foretagarna.se/contentassets/3cb62f9b33b541cdbff8ace90912c83a/de-osynliga-kombinatorerna.pdf
https://www.scb.se/contentassets/b1ae4493ffd1404987a4d32cbf213ae5/kombinatorer.pdf
https://www.scb.se/contentassets/b1ae4493ffd1404987a4d32cbf213ae5/kombinatorer.pdf
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Styrelsens yttrande över motion 14: 

Kombinatörerna 

 

Motionären yrkar på en förändring av tredje meningen i första stycket under 

avsnittet En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad i det samhällspolitiska 

programmet. Motionären föreslår att ordet ”anställda” byts ut till ”Alla 

yrkesverksamma, oavsett om de delar sin arbetstid mellan flera arbetsgivare, 

mellan egenföretagande och anställning eller är anställda hos en arbetsgivare”.  

 

Motionärens förslag medför att meningen blir lång och för detaljerad. Samtidigt 

inkluderas inte de nya atypiska anlitandeformerna i formuleringen. För att 

samtliga på arbetsmarknaden ska omfattas i skrivningen föreslår styrelsen att 

meningen i stället ändras till ”Alla på arbetsmarknaden, oavsett 

sysselsättningsform, ska kunna utvecklas med den nya tekniken genom lärande i 

jobbet och återkommande kompetensutveckling”.  

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 

 

att  anse motionen besvarad med anledning av följande ändring: 

 

Tredje meningen i första stycket under avsnittet En trygg, växande och innovativ 

arbetsmarknad ändras till ”Alla på arbetsmarknaden, oavsett sysselsättningsform, 

ska kunna utvecklas med den nya tekniken genom lärande i jobbet och 

återkommande kompetensutveckling”. 
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Motion 15: Förhandlingsorganisationerna 

DIK 

Det finns i dag cirka 700 kollektivavtal varav stora delar finns inom privat sektor. 

De största fackförbunden tecknar avtal direkt, medan många av dem är 

organiserade i förhandlingsorganisationer för att möta arbetsgivarnas 

organisationer.1

 

Vissa av dessa förhandlingsorganisationer har en stark organisation, vissa är 

mindre. De flesta har tydliga riktlinjer, med stadgar och annat, men inte alla. 

 

Att följa de många organisationerna och delta i det interna organisatoriska 

arbetet tar stor tid. Tid som skulle kunna läggas på andra saker för att stärka den 

svenska modellen. För de förtroendevalda är kartellernas organisation en ganska 

snårig och svårförståelig materia som tar ganska lång tid att sätta sig in i, och det 

är det svårt att ha ett reellt inflytande pga komplexiteten i verksamheten. 

 

Sättet som förhandlingsorganisationerna är designade bygger inte på hur 

arbetsmarknaden i dag ser ut, utan är ett resultat av att de organiskt har växt 

fram under en lång tid. Vi ser också ett antal förändringar i organisationsvärlden 

som kommer att påverka arbetsmarknaden i stort och som ställer krav på att 

kunna förändras. Att Lärarförbundet troligtvis går med i Saco, gör 

förhoppningsvis att fler akademikerorganisationer så småningom följer efter, 

exempelvis Journalistförbundet och Vårdförbundet. IF Metall och Unionen för 

samtal som skulle kunna leda till ett mer organiserat samarbete. Förändringar 

som leder till maktförskjutningar. 

 

Vad vi skulle vilja se är en utomstående utredning för hur en framgångsrik och 

effektiv förhandlingsorganisation som står rustad för framtiden kan se ut. En 

utredning som med fördel jämför med hur våra nordiska grannländer har valt att 

organisera sin förhandlingsorganisation. Med de utmaningar vi har framför oss på 

svensk arbetsmarknad så är det dags att se över en av partsmodellens 

byggstenar. 

 

Eftersom förhandlingsorganisationerna är egna organisationer styrda av 

förbunden som deltar så behövs en part som ser över helheten, och för att en 

förändring ska kunna ske för samtliga organisationer behöver ett initiativ komma 

från Saco.  

 

Därför föreslår DIK Sacos kongress besluta:  

 

att tillsätta en utredning där Sacos styrelse formulerar ett 

utredningsuppdrag för en extern utredare.  

 

att  denna utredning redovisas för förbunden som tar ställning.  

 

att  utredningen har fokus på effektiva och ändamålsenliga 

förhandlingsorganisationer. 

 

DIK  

 
1 Medlingsinstitutets årsrapport 2021 
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Styrelsens yttrande över motion 15: 

Förhandlingsorganisationerna 

 

Motionären beskriver och problematiserar utformningen av förbundens 

nuvarande organisering av deras förhandlingsverksamhet liksom negativa 

konsekvenser av en enligt motionären icke ändamålsenlig struktur för förbundens 

olika förhandlingsorganisationer. Motionären menar i korthet att nuvarande 

förhandlingsorganisationer och/eller förhandlingskonstellationer dåligt speglar 

partsställningen på svensk arbetsmarknad.  

 

Motionären efterlyser sammantaget en utomstående utredning av hur en mer 

effektiv och ändamålsenlig organisering av förbundens förhandlingsverksamhet 

skulle kunna se ut. Eftersom dessa frågor rör ett flertal olika och självständiga 

förbund, menar motionären att Saco lämpligen bör få detta utredningsuppdrag. 

 

Styrelsen delar givetvis motionärens bedömning att det är viktigt att förbundens 

förhandlingsverksamhet är väl organiserad, effektiv och ändamålsenligt 

anpassad till partsställningen på svenska arbetsmarknad. 

 

Styrelsen konstaterar samtidigt att det råder en tydligt framförd, och under 

framtidsarbetet uppdaterad, samsyn om att de autonoma medlemsförbunden ser 

sin förhandlingsverksamhet som en ren förbundsangelägenhet att hantera i de 

samarbeten, konstellationer och organisationer de själva väljer och föredrar, 

samt att detta därmed rör frågor som ligger utanför Sacos uppdrag som 

centralorganisation.  

 

Denna utveckling, vad gäller att separera förbundens operativa 

förhandlingsverksamhet från Sacos huvudsakligen samhällspolitiska 

påverkansuppdrag som centralorganisation med kansli, har pågått under flera 

decennier och under den tiden blivit alltmer tydlig. Det framtidsarbete som 

bedrivits sedan förra kongressen har tydligt understrukit förbundens uppfattning i 

frågan om förbundens uttalade autonomi visavi Saco vad gäller förbundens 

förhandlingsverksamhet. Saco kan inom ramen för sitt samhällspolitiska uppdrag 

påverka lagstiftare och i förlängningen lagstiftning och rättsutveckling. Förbunden 

bedriver autonomt och inom ramen för den svenska partsmodellen all 

förhandlingsverksamhet kring kollektivavtal samt formerna för förbundens 

förhandlingssamverkan och organiseringen därav. 

 

Möjligen skulle förbundens uppdrag till Saco att – parallellt med förbundens mer 

operativa förhandlingsarbete – som centralorganisation utöva ett aktivt 

påverkans- och lobbyarbete i LAS-frågan, kunna ses som ett exempel på att 

förbunden vill kunna ge Saco en mer aktiv roll i att facilitera förbundens 

förhandlingsarbete. Styrelsen konstaterar resonemangsvis att det givetvis står 

förbunden fritt att ge Saco även andra sådana stödjande och utvecklande 

uppdrag kopplat till förbundens förhandlingsverksamhet och organisering därav 

utan att för den skull störa förbundens uttalade autonomi visavi Saco vad gäller 

förbundens operativa förhandlingsverksamhet. 

  

Styrelsen finner dock att motionärens önskemål under nuvarande förhållanden 

måste anses falla utanför Sacos uppdrag. 
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Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  avslå motionen. 
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Motion 16: Forskningsbaserad algoritmpolitik 

Akademikerförbundet SSR 
 

Saco har lagt fram en proposition med centrala värderingar och fokuserade 

områden för federationen. Vi ser mycket positivt på att demokratins värnande 

samt öppenhet och transparens är två av dessa värderingar, liksom att arbetet 

framåt föreslås fokusera på en trygg arbetsmarknad – där utmaningarna 

inkluderar automatisering, artificiell intelligens och övervakning. Det är områden 

där Sacos röst behövs, och det är värderingar som idag behöver försvaras mer 

kraftfullt än på länge. 

  

Den tekniska utvecklingen går med stormsteg och de största förändringarna 

finner vi i arbetslivet. Inte bara direkt i arbetsuppgifter där människor ersätts av 

algoritmer och robotar, utan dessutom i att de arbetsuppgifter som människor 

fortfarande utför kan förändras i grunden. Vi behöver ta tillvara på potentialen och 

kraften i denna utveckling – lika väl som vi samtidigt behöver säkra att våra 

centrala värderingar värnas och stärks. 

  

Därmed finns ett stort behov av tydligare reglering och principer som kan vägleda 

utvecklingen inom det digitala området – både ur ett medborgar- och demokrati- 

som ur ett arbetstagarperspektiv. Algoritmer får inte bli svarta lådor utan insyn 

och transparens. Arbetstagare ska inte kunna bli godtyckligt övervakade. 

Artificiell intelligens ska användas till rätt saker och det måste framgå ifall det är 

en människa eller maskin medborgaren möter. De beslut som tas av offentlig 

sektor ska alltid gå att följa och förstå. Automatiseringen ska genomföras 

tillsammans med professionerna, inte urholka deras autonomi och kunskap. 

Allmänhetens förtroende för den tekniska utvecklingen, och tillit gentemot 

automatiserade funktioner, och därmed i förlängningen till de demokratiska 

instruktionerna, är direkt avhängig hur dessa frågor hanteras. Alla dessa är frågor 

inom automatiserings- och digitaliseringsområdet som därför direkt berör Sacos 

värderingar och fokus.  

  

Akademikerförbundet SSR gör bedömningen att en dylik reglering bör vara ett 

statligt ansvar och innebära tydliga spelregler för de såväl privata som offentliga 

aktörer som inför automatiserade funktioner och artificiell intelligens. Regleringen 

bör innehålla förslag om sådant som ett tydligt register för ai-funktioner, en 

instans för medborgare att vända sig till med frågor som rör algoritmer, krav på 

transparens, insyn och offentlighetsprincip, ramverk för den personliga 

integriteten kopplat till övervakning och spårning av medarbetare. Regleringen 

bör utformas i nära samspråk med arbetstagarorganisationerna.  

  

Ett sådant ramverk kommer att förbättra förutsättningarna för automatisering och 

digitalisering. Den rättsliga osäkerhet som idag råder är ett hinder för teknisk 

utveckling, och den utveckling som sker tar sig an samhällets grundläggande 

värderingar på en ad hoc-basis. Det är inte rimligt att ett land som Sverige, som 

både aspirerar på att ligga i teknikutvecklingens framkant och har varit stolta för 

världens mest öppna offentliga förvaltning, saknar en sammanhållen och 

ambitiös politik på området. 
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Därför yrkar Akademikerförbundet SSR  

  

att  Saco kräver en forskningsbaserad algoritmpolitik där 

arbetstagarföreträdare har inflytande, som värnar transparens och 

insyn, professionens inflytande och medborgarens integritet.  

 

Akademikerförbundet SSR 
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Styrelsens yttrande över motion 16: 
Forskningsbaserad algoritmpolitik 

 

Motionären yrkar på att Saco kräver en forskningsbaserad algoritmpolitik där 

arbetstagarföreträdare har inflytande, som värnar transparens och insyn, 

professionens inflytande och medborgarens integritet. Motionären beskriver hur 

den snabba utvecklingen av teknik, användning av algoritmer och robotar 

påverkar och förändrar arbetslivet. Mot den bakgrunden menar motionären att 

det finns ett stort behov av tydligare reglering och principer inom det digitala 

området. 

 

Styrelsen håller helt med motionären om att det är av stor vikt att beslut som 

fattas med hjälp av algoritmer eller annan digital teknik är transparenta och 

rättssäkra. Samtidigt som AI kan innebära stora fördelar för vårt samhälle är det 

av yttersta vikt att grundläggande mänskliga rättigheter, integritet och säkerhet 

skyddas. Precis som motionären skriver så påverkar den digitala utvecklingen 

arbetstagare, inte minst i deras arbetsliv. Samverkan med fackliga organisationer 

är därför av stor vikt för att kunna tillvarata såväl arbetstagares intressen som 

professionsfrågor.  

 

Motionärens synpunkter sammanfaller med det som anförs i det samhällspolitiska 

programmet i avsnittet En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad stycke tre 

där det tydliggörs att en trygg arbetsmarknad är en transparent arbetsmarknad, 

där arbetsgivare och arbetstagare har kontinuerlig dialog om förutsättningarna för 

jobbet.  

 

De konkreta regleringsåtgärder motionären föreslår bedömer dock styrelsen är 

för detaljerade för att inkluderas i det samhällspolitiska programmet som syftar till 

att peka på kärnfrågor för en facklig centralorganisation. Sådana åtgärdsförslag 

lämpar sig bättre för policydokument som vid behov tas fram av styrelsen. 

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 

 

att  anse motionen besvarad. 
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Motion 17: Högre utbildningens roll inom det livslånga 
lärandet 

Akademikerförbundet SSR & Sveriges Ingenjörer 
 
I och med den partsöverenskommelse som banat väg för omställningsstudiestöd 

ges förutsättningar för kompetensutveckling mitt i arbetslivet oavsett 

utbildningsnivå. Många av de utbildningsinsatser som åsyftas är på 

gymnasienivå och därunder. Men för akademiker är det naturligt att söka sig till 

universitet och högskola för att kompetensutveckla sig mitt i arbetslivet. Så 

kommer förmodligen vara fallet också inom systemet – omställningsstudiestöd. 

 

Kortare utbildningsinsatser på några veckor lämpar sig, i normalfallet, inte för 

studier inom högre utbildning, men befintligt förslag till omställningsstudiestöd ger 

möjlighet till studier upp till 44 v med stöd för utbildningar på fyra terminer (för de 

upp till 40 år) eller mer. Därmed är högskoleutbildningar på 60 hp fullt möjliga att 

finansiera med omställningsstudiestöd och till exempel en hel mastersutbildning 

ovanpå en kandidatutbildning möjlig att delfinansiera. 

 

Omställningsstudiestöd kommer att vara möjligt att söka från och med 

höstterminen 2022 med första studiestart i januari 2023. Idag har inte högre 

utbildning beredskap för att kunna erbjuda kompetensutveckling mitt i arbetslivet i 

den omfattning som lär behövas. Den beredskapen finns varken i form av utbud 

av kompletterande utbildningar eller tillgång till ändamålsenliga fristående kurser 

för personer mitt i arbetslivet. Inte heller takbeloppens storlek eller eventuellt 

ytterligare tillskott av medel till högre utbildning för detta uppdrag bedömer vi som 

tillfyllest. Till det kommer att högre utbildning ofta har längre planeringstider för 

att starta utbildningar än andra utbildningsnivåer varför det är hög tid att försöka 

påverka lärosätena i detta avseende. 

 

Om akademiker ska ha en realistisk möjlighet att få tillgång till livslångt lärande 

mitt i arbetslivet behövs en beredskap även inom högre utbildning för att erbjuda, 

ett för den yrkesverksamma akademikern, matnyttigt kursutbud. För att det ska 

komma till stånd är vi övertygade om att Saco är helt avgörande. 

 

I inriktningspropositionen i stycket ”Högre kvalitet på utbildning” står att 

”möjligheterna till fortsatt utbildning och livslångt lärande måste vara goda”. 

Under stycket ”En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad” står att ”Lärande 

i arbetet och genom samarbetet med kollegor är grunden för akademikernas 

livslånga lärande och förutsättningen för innovativa arbetsplatser.” Under 

utmaningar där under beskrivs att ”det kan vara svårt att få tillgång till kontinuerlig 

kompetensutveckling under arbetslivet.” Vi anser att det är viktigt att Saco tydligt 

understryker högre utbildnings avgörande roll i det livslånga lärandet för 

akademiker. 

 

Saco bör därför tydligt verka för att högre utbildning ges förutsättningar att vara 

en relevant utbildningsaktör för ett livslångt lärande samt att lärosätena, av 

regeringen, får ett tydligt uppdrag att utveckla ett omfattande kursutbud för 

arbetstagare mitt i arbetslivet.  
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Vi yrkar att Sacokongressen beslutar: 

 

att under stycke ”Högre kvalitet på utbildning” under ”Saco verkar för 

att” tillföra en punkt: ”högre utbildning ska vara en relevant 

utbildningsaktör för livslångt lärande samt få i uppdrag att utveckla 

ett omfattande kursutbud för arbetstagare mitt i arbetslivet”. 

 

att under stycke ”En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad” 

under ”Saco verkar för att” ändra fjärde punkten (det blir bättre 

förutsättningarna (sic!) för kompetensutveckling och 

vidareutbildning för akademiker under hela arbetslivet) till ”livslångt 

lärande ska vara tillgängligt för akademiker under hela arbetslivet 

genom att statsmakterna tillför medel som säkerställer ett stort 

utbud av ändamålsenliga kurser av kompletterande karaktär inom 

högre utbildning”. 

 

Akademikerförbundet SSR & Sveriges Ingenjörer 
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Styrelsens yttrande över motion 17: 
Högre utbildningens roll inom det livslånga lärandet 

 

Motionärerna yrkar på två förändringar i det samhällspolitiska programmet 

angående högskolans betydelse för det livslånga lärandet. Styrelsen instämmer i 

att högskolan har en viktig roll för det livslånga lärandet, samt att kursutbudet 

behöver utvecklas. Utbudet måste också bli mer tillgängligt.  

 

I juli 2021 skrevs det in i högskolelagen att högskolorna i sin verksamhet ska 

främja ett livslångt lärande. Sacos och UKÄ:s studier visar också att ungefär 40 

procent av akademikerna återgår till högskolestudier efter några år på 

arbetsmarknaden. Högskolan är således redan en viktig aktör för det livslånga 

lärandet. För att högskolorna ska få bättre möjligheter att arbeta med livslångt 

lärande behövs ekonomiska incitament och ytterligare resurser. Ett tillskott av 

resurser är också viktigt för att arbetet med livslångt lärande inom högskolan inte 

ska ske på bekostnad av övrig verksamhet. Högskolan måste också ha en hög 

och stabil basfinansiering, något som också tas upp i det samhällspolitiska 

programmet.   

 

För att förtydliga högskolans roll samt behovet av ett utökat kursutbud och 

tillskott av resurser föreslår styrelsen att andra stycket under avsnittet Högre 

kvalitet på utbildning ändras till: ”Hög utbildningskvalitet är en förutsättning för att 

akademisk utbildning ska stå för självständigt och kritiskt tänkande, gedigna 

kunskaper och hög kompetens. Högskoleutbildning definieras av sin koppling till 

forskning och den ska vara tydlig inom alla utbildningar. De yrkesinriktade 

utbildningarna ska ha en god förankring i arbetslivet. Högskoleutbildningarna ska 

också vara relevanta på en arbetsmarknad i förändring och bidra till det livslånga 

lärandet. Det måste finnas ett stort utbud av ändamålsenliga kurser av 

kompletterande karaktär inom högre utbildning. Det förutsätter att högskolan 

tillförs resurser för att utveckla och tillgängliggöra kursutbudet. Möjligheterna till 

fortsatt utbildning och livslångt lärande måste vara goda.” 

 

För att främja det livslånga lärandet krävs mer än ett utvecklat kursutbud inom 

högskolan. Kompetensutveckling för akademiker kan även ske inom andra 

utbildningsformer, både inom privat och offentlig utbildning. Den omskrivning av 

den fjärde punkten under ”Saco verkar för att” under avsnittet En trygg, växande 

och innovativ arbetsmarknad som föreslås i motionen anser styrelsen vara alltför 

begränsad då den enbart tar upp behovet av ett utökat kursutbud inom 

högskolan. Formuleringen i det samhällspolitiska programmet måste vara 

bredare än så och ska möjliggöra ett flexibelt arbetssätt där även andra 

förutsättningar för stärkt livslångt lärande och kompetensutveckling kan ingå. Det 

finns dessutom anledning att inte enbart använda benämningen livslångt lärande 

då begreppen vidareutbildning eller fortbildning är mer relevant för en del 

professioner. Utifrån detta föreslår styrelsen att fjärde punkten under ”Saco 

verkar för att” i avsnittet En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad i stället 

ändras till ”Saco verkar för att: främja det livslånga lärandet genom bättre 

förutsättningar för kompetensutveckling och vidareutbildning för alla akademiker 

under hela arbetslivet”. 
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Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  anse motionen besvarad med anledning av följande ändringar: 

 

Andra stycket under avsnittet Högre kvalitet på utbildning ändras till:  

”Hög utbildningskvalitet är en förutsättning för att akademisk utbildning ska stå för 

självständigt och kritiskt tänkande, gedigna kunskaper och hög kompetens. 

Högskoleutbildning definieras av sin koppling till forskning och den ska vara tydlig 

inom alla utbildningar. De yrkesinriktade utbildningarna ska ha en god förankring 

i arbetslivet. Högskoleutbildningarna ska också vara relevanta på en 

arbetsmarknad i förändring och bidra till det livslånga lärandet. Det måste finnas 

ett stort utbud av ändamålsenliga kurser av kompletterande karaktär inom högre 

utbildning. Det förutsätter att högskolan tillförs resurser för att utveckla och 

tillgängliggöra kursutbudet. Möjligheterna till fortsatt utbildning och livslångt 

lärande måste vara goda.” 

 

Fjärde punkten under ”Saco verkar för att” i avsnittet En trygg, växande och 

innovativ arbetsmarknad ändras till ”Saco verkar för att: främja det livslånga 

lärandet genom bättre förutsättningar för kompetensutveckling och 

vidareutbildning för alla akademiker under hela arbetslivet”. 
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Motion 18: Akademiker som motorer för en starkare svensk 
partsmodell 

Akademikerförbundet SSR & Sveriges Ingenjörer 
 
Den svenska partsmodellen är avgörande för en välfungerande arbetsmarknad i 

Sverige med konstruktiv förhandlingsvilja, goda arbetsvillkor, reallöneökningar 

samt lågt antal förlorade arbetsdagar på grund av konflikt. Styrkan i 

partsmodellen kommer ur legitimiteten i facklig organisationsgrad och att även 

arbetsgivare i hög grad är medlemmar i arbetsgivarorganisation genom att 

teckna kollektivavtal. Detta är en modell som ständigt levererar, nu senast genom 

den partsöverenskommelse som lade grund för såväl omställningsstöd för alla 

arbetstagare som förutsättningar för livslångt lärande genom införande av 

omställningsstudiestöd. Precis som Saco skriver i inriktningspropositionen är den 

här modellen satt under tryck från nya former för anställning, EU:s förslag om 

lagstadgade minimilöner mm. 

 

Därför är det avgörande att den svenska partsmodellen nu offensivt stärks och 

Sveriges akademiker, genom bland annat Saco, kan vara motor i detta eftersom 

vi kan agera från en styrkeposition. Sveriges tjänstemän har en 

organisationsgrad som är tolv procentenheter högre än för arbetare. 

Tjänstemännens organisationsgrad har i stort sett legat stabilt sedan 2008 och 

ökat det senaste året. 2020 var 73 procent av tjänstemännen mellan 16 och 64 år 

medlemmar i ett fackförbund. Starkast är organisationsgraden för tjänstemän i 

offentlig sektor (81%) och i industrin (79%). Till det kommer att Sacoförbunden 

ökade generellt under 2020 med 2,7 procent och våra två förbund med 3,6 

respektive 4,5 procent på årsbasis. 

 

Även om pandemin har visat värdet av trygghet på arbetsmarknaden genom 

fackligt medlemskap, a-kassemedlemskap och tecknande av kollektivavtal finns 

denna medvetenhet i allt större utsträckning hos Sveriges arbetstagare i 

allmänhet, inte minst hos akademiker. Det bör vi arbeta vidare utifrån. 

Ur denna styrkeposition borde Saco samfällt agera. I stället för att säga att vi ska 

försvara och värna modellen borde utgångspunkten vara att vi akademiker, 

utifrån den relativa styrkeposition vi har, borde leda arbetet för att stärka, 

utveckla och synliggöra den. 

 

Vi yrkar att Sacokongressen beslutar: 

 

att i inriktningspropositionen stryka punkten 3 i utmaningar på sid 13 

samt 19 (Färre går med i en fackförening och det är svårt att 

rekrytera till fackliga uppdrag). 

 

att ersätta den sista punkten under Saco verkar för att: på sidan 13 

(partsmodellen försvaras och utvecklas) till: ”vi som akademiker, ur 

den relativa styrkeposition vi har, aktivt verkar för att stärka, 

utveckla och synliggöra den svenska partsmodellen, för allt högre 

facklig organisationsgrad, förhandlingsstyrka och 

kollektivavtalstäckningsgrad på hela arbetsmarknaden.” 

 

Akademikerförbundet SSR & Sveriges Ingenjörer 
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Styrelsens yttrande över motion 18: 
Akademiker som motorer för en starkare svensk partsmodell 

 

Motionen innehåller två yrkanden. Det första handlar om en utmaning i det 

samhällspolitiska programmet angående engagemang och medlemskap i 

fackföreningar. Den formulering som fanns i utkastet till samhällspolitiskt program 

som skickades ut inför motionsskrivandet, och som motionärerna vill stryka, har 

reviderats för att tydliggöra vad utmaningen består av samt för att ge en mer 

korrekt bild av problemet. Den nya formuleringen av utmaningen i det 

samhällspolitiska programmet lyder ”Den fackliga organisationsgraden behöver 

öka på hela arbetsmarknaden, liksom rekryteringen till fackliga uppdrag, 

förhandlingsstyrkan och kollektivavtalstäckningen”. Denna nya formulering 

överensstämmer delvis med textändringsyrkandet i motionens andra att-sats.  

 

Vad gäller det andra yrkandet håller styrelsen med om att det är viktigt att den 

svenska modellen stärks och utvecklas. Styrelsen ser också att modellen 

behöver försvaras. Omständigheter såväl nationellt som i EU innebär att 

modellen pressas och ifrågasätts. För att tydliggöra betydelsen av att modellen 

också behöver stärkas, utvecklas och synliggöras föreslår styrelsen två 

förändringar i det samhällspolitiska programmet under avsnittet En trygg, 

växande och innovativ arbetsmarknad.  

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  anse motionen besvarad med anledning av följande ändringar: 

 

I avsnittet En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad ändras meningen 

”Modellen måste värnas och utvecklas för att möta nya förutsättningar på 

arbetsmarknaden” till ”Modellen måste stärkas och utvecklas för att möta nya 

förutsättningar på arbetsmarknaden”.  

Under ”Saco verkar för att” i avsnittet En trygg, växande och innovativ 

arbetsmarknad ändras punkten ”Partsmodellen försvaras och utvecklas” till 

”Försvara, stärka, utveckla och synliggöra den svenska partsmodellen”.   
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Motion 19: Balans i skatteuttaget 

Sveriges Ingenjörer 
 

Den samhällspolitiska utvecklingen sid 11. 

 

I propositionen Sacos samhällspolitiska program, stycke två anser Sveriges 

Ingenjörer att det saknas balans i texten som beskriver förhållandet mellan det 

totala skattetrycket och behovet av skatter till att finansiera offentlig verksamhet.  

 

Skattesystemets grundläggande uppgift är att finanseria offentliga utgifter men 

systemet måste balanseras så att det inte hämmar utveckling. Skatt fungerar 

även som ett signal- och reglersystem för de beteenden som man vill förändra. 

Hög skatt på arbete påverkar till exempel arbetsutbud och tillväxt. Det svenska 

skattesystemet måste vara utformat så att det säkerställer och upprätthåller väl 

fungerande välfärdssystem men även bidrar till att värdeskapande processer 

utvecklas.  

 

Sveriges Ingenjörer anser därför att det politiska programmet bör balanseras upp 

i andra stycket om att systemet måste säkerställa välfärden med en mening som 

förtydligar att Saco anser att det totala skattetrycket inte får uppgå till sådan nivå 

att det får negativa effekter.  

 

Sveriges Ingenjörer yrkar därför på ett tillägg till stycke två ”Skattesystemet 

måste säkerställa den långsiktiga finansieringen av offentlig sektor, med följande 

lydelse ”Skattetrycket kan dock inte vara så högt att det får negativa effekter på 

skattemoral och företagsamhet.”  

 

Sveriges Ingenjörer yrkar 

 

att en ny mening tillförs sist i stycke två i brödtexten med följande 

ordalydelse:  

Skattetrycket ska dock inte vara så högt att det får negativa effekter 

på utbildningsvilja, arbetes/skattemoral och företagsamhet. 

 

Sveriges Ingenjörer 
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Styrelsens yttrande över motion 19: 
Balans i skatteuttaget 

 

I Sacos nya skattepolicy framgår att skattesystemets utformning ska ge goda 

drivkrafter för arbete och utbildning och främja entreprenörskap och innovationer. 

Detta är något som Saco har argumenterat för under lång tid, och det finns ingen 

anledning att omvärdera den ståndpunkten i ett läge när sysselsättning och antal 

arbetade timmar måste främjas och behållas på en hög nivå. Under avsnittet 

Utbildning ska löna sig i det samhällspolitiska programmet finns också en 

formulering om att skattesystemet ska vara effektivt och bidra till innovation och 

tillväxt.  

 

Styrelsen föreslår att meningen i stället ändras till: ”Skattesystemet måste 

säkerställa den långsiktiga finansieringen av offentlig sektor, men även bidra till 

innovation och tillväxt.” 

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att anse motionen besvarad med anledning av följande ändring: 

 

Sista meningen i andra stycket i avsnittet Den samhällspolitiska utvecklingen 

ändras till ”Skattesystemet måste säkerställa den långsiktiga finansieringen av 

offentlig sektor, men även bidra till innovation och tillväxt.” 
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Motion 20: Högre kvalitet på utbildning – statens 
huvudansvar för finansiering 

Sveriges Ingenjörer 
 

Sveriges Ingenjörer tycker att att-satsen om statens huvudansvar för skolan och 

dess finansiering är otydlig och kan ge upphov till olika tolkningar. Därför yrkar vi 

på ett förtydligande i linje med det som står i brödtexten. 

 

Sveriges Ingenjörer ställer sig bakom den brödtext som står i dokumentet men 

anser att andemeningen handlar främst om styrning och reglering av skolan 

utifrån finansieringen. 

 

”Skolan ska ge alla barn möjlighet att förbereda sig för arbetslivet och fortsatta 

studier på högre nivåer. Skolan har också ett kompensatoriskt uppdrag och ska 

utjämna skillnader mellan barn med olika bakgrund och förutsättningar. Idag 

brister likvärdigheten i det svenska skolsystemet. Det innebär att bostadsort och 

sociala och ekonomiska hemförhållanden har betydelse för den utbildning eleven 

får. Likvärdigheten och kvaliteten i skolan måste öka.” 

 

Sveriges Ingenjörer yrkar 

 

att ändra lydelsen i andra punkten under rubriken högre kvalitet på 

utbildning 

 

tidigare lydelse: 

”Saco verkar för att: staten tar huvudansvar för skolan och dess 

finansiering” 

 

förslag ny lydelse: 

”Saco verkar för att: staten tar huvudansvar för finansieringen av 

grund- och gymnasieskolan” 

 

Sveriges Ingenjörer  
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Styrelsens yttrande över motion 20: 
Högre kvalitet på utbildning – statens huvudansvar för finansiering 

 

Motionen handlar om en formulering i det samhällspolitiska programmet rörande 

skolan: ”Saco verkar för att: staten ska ta huvudansvaret för skolan och dess 

finansiering”. Motionären vill ändra detta till en formulering som endast handlar 

om skolans finansiering och yrkar på en ändring till formuleringen: ”Saco verkar 

för att: staten tar huvudansvar för finansieringen av grund- och gymnasieskolan”.  

 

Formuleringen i det samhällspolitiska programmet ligger relativt nära 

formuleringarna som stod i det förra kongressdokumentet. Sedan förra 

kongressen har behovet av ett statligt ansvar för skolan snarare ökat än minskat. 

Kommunernas förutsättningar varierar kraftigt, och likvärdigheten och kvaliteten 

brister. Flera utredningar har föreslagit ett ökat statligt ansvar, och även Sacos 

egen analys har landat i att ett statligt huvudansvar för skolan och dess 

finansiering kan förbättra situationen. Detta har Saco också uttryckt i remissvar, 

debattartiklar och olika inspel till Regeringskansliet. Motionärens förslag på 

skrivning är mer restriktiv och innebär att det endast är finansieringen som staten 

ska ansvara för. Styrelsen anser att det statliga ansvaret behöver omfatta mer än 

enbart finansieringen och att staten behöver ta ett huvudansvar för skolan.   

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att avslå motionen. 
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Motion 21: Säkra medlemmarnas pensioner 

Sveriges Ingenjörer 
 
Vi lever allt längre och det innebär att våra pensioner ska räcka till under många 

fler år. Riksdagen och regeringen har de senaste åren arbetat med en rad 

utredningar och lagförändringar för hur vi ska kunna kvarstå längre i arbetslivet.  

Tjänstepensionen utgör en allt större del av det vi ska leva av efter ett långt 

arbetsliv och för den som är ung idag kommer just tjänstepensionen att vara 

avgörande. 

 

I det allmänna- och tjänstepensionssystemet förvaltas många miljarder av 

medlemmarnas pengar och det är en viktig fråga för Saco och dess 

medlemsförbund att säkerställa att medlemmarnas pengar och de systemen som 

säkerställer pensionerna gynnar våra medlemmars pensionskapital. 

 

Sveriges Ingenjörer ser dock att pensionsfrågan inte omnämns i Sacos 

samhällspolitiska program och anser att det bör föras in både som en brödtext 

och en att-sats till delen om att utbildning måste löna sig. Det är ett av våra 

grunduppdrag som medlemmarna förlitar sig på att vi bevakar, säkerställer och 

utvecklar. 

 

Utbildning måste löna sig både i lönekuvertet här och nu men även som 

uppskjuten lön som pensionär. 

 

Sveriges Ingenjörer yrkar 

 

att  ett nytt stycke förs in under ”utbildning ska löna sig” med följande 

lydelse 

”I livslönebegreppet ingår både lön och uppskjuten lön i form av 

både allmän pension liksom den kollektivavtalade tjänstepensionen 

för Sacos akademiker. En trygg pension för akademiker är en 

central fråga för viljan att utbilda sig till akademiker.” 

 

att  en ny att-sats tillförs:  

”Saco verkar för att: aktivt utveckla och trygga både det allmänna 

pensionssystemet liksom våra kollektivavtalade tjänstepensioner.” 

 

Sveriges Ingenjörer 
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Styrelsens yttrande över motion 21: 
Säkra medlemmarnas pensioner 

 

Styrelsen instämmer med motionären i att frågan om att trygga de framtida 

pensionerna i form av allmän pension och kollektivavtalad tjänstepension blir allt 

viktigare för akademiker. Att verka för trygga och hållbara pensionssystem är 

centralt för Saco inom ramen för det politiska påverkansarbetet. Däremot anser 

styrelsen att frågan om att specifikt utveckla och trygga även de kollektivavtalade 

tjänstepensionerna, såsom yrkas i motionens andra att-sats, huvudsakligen är en 

fråga för avtalsbärande parter inom förbundens autonoma roll i deras 

förhandlingsverksamhet.  

Mot bakgrund av motionen föreslår styrelsen att tillföra följande att-sats i avsnittet 

Utbildning ska löna sig: ”Saco verkar för att främja trygga och hållbara 

pensionssystem inom ramen för sitt politiska påverkansarbete”. 

 

Pension i form av både allmän pension och kollektivavtalad tjänstepension ingår 

också som en komponent i Sacos livslöneanalyser. Att jämföra livslöner är det 

naturliga sättet att mäta om en längre utbildning är lönsam i förhållande till en 

kortare, eftersom man då kan ta hänsyn till inkomstbortfall och skuldsättning 

under studietiden, men analysen tar även hänsyn till skillnader i pension som 

uppstår under ett yrkesliv. Ett motiv till att göra livslöneberäkningar är att 

skillnader i månadslön inte visar hela bilden. Mindre skillnader varje månad blir 

stora summor genom ett helt liv, där pensionen utgör en del. 

 

Mot bakgrund av motionen föreslår styrelsen att följande stycke infogas i avsnittet 

Utbildning ska löna sig: ”Pensionen påverkar utbildningens lönsamhet eftersom 

livslönen även består av pension i form av både allmän pension och 

kollektivavtalad tjänstepension. En trygg framtida pension påverkar också viljan 

att utbilda sig till akademiker.” 

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att anse motionen besvarad med anledning av följande ändringar: 

 

I avsnittet Utbildning ska löna sig läggs följande att-sats till: ”Saco verkar för att 

främja trygga och hållbara pensionssystem inom ramen för sitt politiska 

påverkansarbete”. 

 

I avsnittet Utbildning ska löna sig infogas stycket ”Pensionen påverkar 

utbildningens lönsamhet eftersom livslönen även består av pension i form av 

både allmän pension och kollektivavtalad tjänstepension. En trygg framtida 

pension påverkar också viljan att utbilda sig till akademiker”. 
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Motion 22: Förtydligande under Utbildning ska löna sig 

Sveriges Ingenjörer 
 

Rubrik: Utbildning ska löna sig 

 

I samtliga tre att-satser önskar Sveriges Ingenjörer göra mindre justeringar för att 

göra skrivningarna lite skarpare. 

 

1. I första att satsen ändra ordet värderas till belönas 

 

Tidigare lydelse: Värdet av akademikers kunskaper och kompetens synliggöras 

och värderas 

 

Förlag ny lydelse: värdet av akademikers kunskap och kompetens synliggörs och 

belönas 

 

 

2. I andra att-satsen ändra lägga till ordet utbildning 

 

Tidigare lydelse: Arbetsgivare belönar kompetens, ansvar och arbetsinsatser 

 

Förslag ny lydelse: Arbetsgivare belönar utbildning, kompetens, ansvar och 

arbetsinsatser 

 

 

3. I tredje att-satsen förtydliga att-satsen genom att lägga till en mening 

 

Tidigare lydelse: Arbetsmarknaden ska vara jämställd och osakliga löneskillnader 

ska försvinna, 

 

Förslag ny lydelse: Arbetsmarknaden ska vara jämställd och osakliga 

löneskillnader ska försvinna; kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 

löneutveckling vid samma kompetens och prestation. 

 

 

Sveriges Ingenjörer yrkar på följande justeringar: 

 

Saco verkar för att 

- värdet av akademikers kunskap och kompetens synliggörs och belönas 

- arbetsgivare belönar utbildning, kompetens, ansvar och arbetsinsatser 

- arbetsmarknaden ska vara jämställd och osakliga löneskillnader ska 

försvinna, kvinnor och män ska ha samma möjligheter och löneutveckling 

vid samma kompetens och prestation. 

 

Sveriges Ingenjörer 
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Styrelsens yttrande över motion 22: 
Förtydligande under Utbildning ska löna sig 

 

I motionen efterfrågas tre förtydliganden i Saco verkar för att-satserna under 

avsnittet Utbildning ska löna sig i det samhällspolitiska programmet.  

 

Motionären föreslår att i den första verkar för att-satsen ändra ordet värderas till 

belönas. Styrelsen håller med om att akademikers kunskaper ska belönas, men 

de behöver även värderas och synliggöras. Detta är inte bara en fråga för 

arbetsgivare, utan för samhället i stort. Styrelsen föreslår därför att den första att-

satsen ändras till ”Saco verkar för att: akademikers kunskaper och kompetens 

synliggörs, värderas och belönas i samhället”.  

 

Motionären föreslår vidare att ordet utbildning läggs till i den andra verkar för att-

satsen. Saco anser att utbildning ska löna sig, vilket inte är samma sak som att 

arbetsgivaren ska sätta lön efter utbildningsnivå och inriktning. Det är resultatet 

av utbildning som ska belönas, det vill säga den kunskap och den kompetens 

som individen utvecklat genom utbildningen. Styrelsen föreslår att förslaget 

avslås. Styrelsen vill dock poängtera betydelsen av att utbildning ska löna sig. 

Det är av yttersta vikt att högskoleutbildning håller god kvalitet och ger kunskaper 

som arbetsmarknaden efterfrågar. Akademikernas kunskap och kompetens 

måste sedan också belönas av arbetsgivaren. Styrelsen är medveten om att 

vissa utbildningar lönar sig sämre än andra och att många av dessa är 

kvinnodominerade utbildningar som leder till arbete i offentlig sektor. Detta är ett 

strukturellt problem som Saco exempelvis lyfter med hjälp av livslönestudierna. 

 

Slutligen yrkar motionären på en mer detaljerad skrivning av den sista Saco 

verkar för att-satsen. Styrelsen föreslår att förslaget avslås. Motionärens förslag 

kan uppfattas som en beskrivning av vad som ingår i en jämställd 

arbetsmarknad, och det begreppet är bredare än den skrivning som föreslås. 

Andemeningen i motionärens förslag på skrivning liknar dessutom det som står i 

stycke tre i avsnittet.   

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att anse motionens första att-sats besvarad med anledning av följande 

ändring: 

 

Den första att-satsen i avsnittet Utbildning ska löna sig ändras till 

”Saco verkar för att: akademikers kunskaper och kompetens 

synliggörs, värderas och belönas i samhället.”  

 

att  avslå motionens andra att-sats 

 

att avslå motionens tredje att-sats. 
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Motion 23: Öka försäkringsmässigheten och verka för 
höjda tak 

Sveriges Ingenjörer 
 

Rubrik: En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad 

 

Det är bra att Saco ska arbeta för att alla medlemmar omfattas av 

socialförsäkringar och att det samfälliga skyddsnätet fungerar. Dock anser vi att 

det är en otydlig skrivning i denna mening vad det avser att Saco ska göra och 

huruvida Saco kan påverka individers sociala skyddsnät. Sveriges Ingenjörer 

anser att det är bättre att peka på försäkringsmässigheten i socialförsäkringarna 

och att Saco verkar för att förbättra och öka dessa till alla medlemmars fördel. 

 

Sveriges Ingenjörer yrkar därför på  

 

att  meningen ”Saco verkar för att: alla akademiker ska omfattas av ett 

väl fungerande socialt skyddsnät” ändras till ”att Saco verkar för att 

öka försäkringsmässigheten och höja taken i arbets- och 

socialförsäkringarna”. 

 

Sveriges Ingenjörer 
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Styrelsens yttrande över motion 23: 
Öka försäkringsmässigheten och verka för höjda tak 

Saco har under kongressperioden arbetat med påverkansarbete för att 

akademiker inte ska få avslag på sin ansökan om sjukpenning och tvingas till 

omställning när det finns en plan för återgång i arbete och rehabilitering pågår. 

Detta arbete kommer även att fortsätta under kommande kongressperiod.  

 

Att bara arbeta för att ersättningsnivån ska höjas för dem som får sin sjukpenning 

beviljad förefaller inte vara väl avvägt i ett läge när lärare, socionomer och läkare 

får avslag på sin sjukpenning och tvingas till omställning om de inte har sparade 

ekonomiska reserver eller har möjlighet att leva på sin partner. Ett flertal 

utredningar har nyligen lämnat förslag som kommer att förbättra den nuvarande 

tillämpningen av sjukförsäkringen i flera viktiga avseenden och som väsentligen 

kommer att göra försäkringen mer transparent, förståelig och rättssäker. Sacos 

påverkansarbete för att samtliga förslag blir verklighet är viktigt. 

 

Saco ska därför givetvis fortsätta med att arbeta både för ökad 

försäkringsmässighet och att akademiker ska omfattas av ett väl fungerande 

socialt skyddsnät som inte tvingar akademiker till omställning när det är onödigt 

eller orimligt. Styrelsen anser att det ryms inom ramen för nuvarande formulering. 

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  anse motionen besvarad. 
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Motion 24: Ändamålsparagrafen 

Sveriges Psykologförbund 
 
Sveriges Psykologförbund är positiva till styrelsens inriktningsproposition i sin 

helhet. Vi ställer oss bakom och vill gärna bidra till det som vi uppfattar som en 

genomgående strävan efter ökad samling delaktighet och gemensamt 

ansvarstagande inom Sacofederationen. Dock ser vi risker med ett av 

ändringsförslagen till stadgarna, som vi menar kan få en negativ inverkan på 

Sacos fortsatta verksamhet och påverkanskraft. 

 

Vi lever i en tid då hög kvalitet och frihet inom akademin inte kan tas för given. Att 

akademikernas centralorganisation då väljer att ändra sin ändamålsparagraf så 

pass drastiskt menar Psykologförbundet är olyckligt – om inte Saco ska verka för 

en hög kvalitet inom högre utbildning och forskning, vem ska då göra det? Den 

del av Sacos ändamål som i dagens stadgar §1, tredje stycket formuleras: ”Saco 

verkar för hög kvalitet i utbildning och forskning, studieförhållanden som ger 

individen möjlighet att skaffa sig utbildning utifrån personliga förutsättningar”, 

menar vi bör kvarstå. Vi menar också att detta inte strider mot styrelsens 

överväganden eller mot inriktningspropositionen i sin helhet. 

 

Sveriges Psykologförbund yrkar därför på 

 

att  formuleringen i nuvarande stadgar §1, tredje stycket, första punkten 

kvarstår som idag. 

 

Sveriges Psykologförbund 
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Styrelsens yttrande över motion 24: 
Ändamålsparagrafen 

 

Motionären menar att vi lever i en tid då hög kvalitet och frihet inom akademin 

inte kan tas för given. Den del av Sacos ändamål som i dagens stadgar §1, tredje 

stycket formuleras: ”Saco verkar för hög kvalitet i utbildning och forskning, 

studieförhållanden som ger individen möjlighet att skaffa sig utbildning utifrån 

personliga förutsättningar”, menar motionären bör kvarstå.  

 

Styrelsen är enig med motionären om betydelsen av hög kvalitet i forskning och 

utbildning. Att styrelsen yrkar på mer renodlade stadgar innebär inte en 

förminskning av värden. Ambitionen är i stället att höja nivån på stadgarna så att 

de ännu tydligare ramar in Sacofederationens huvudsakliga syfte.  

 

De politiska kraven är enormt betydelsefulla men kan just mot den bakgrunden 

bättre beskrivas och utvecklas i andra dokument. Vikten av hög kvalitet i 

utbildning finns också utförligt beskrivna i de samhällspolitiska delarna av 

inriktningspropositionen som också ska beslutas av kongressen.  

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att avslå motionen. 
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Motion 25: Akademikers fortbildning 

Lärarnas Riksförbund      
 
Ord är viktiga. Vi väljer alla våra ord för att kunna säga det vi vill få sagt. Det är 

av precis den anledningen som Lärarnas Riksförbund konsekvent talar om 

”fortbildning” istället för ”kompetensutveckling” eller ”livslångt lärande” när det 

handlar om vilken eventuell vidareutbildning yrkesaktiva medlemmar ska 

erbjudas. Begreppsanvändningen på detta område är något av en vattendelare 

inom fackföreningsrörelsen, även inom Saco. Vissa förbund använder 

konsekvent begreppet ”kompetensutveckling”, kanske i kombination med 

”livslångt lärande”. Andra talar om ”fortbildning” eller ”vidareutbildning”. 

 

En del av förklaringen till dessa skillnader står att finna i vilka medlemsgrupper 

olika förbund har och vilka typer av yrken samma medlemmar har. För förbund 

med medlemmar i legitimationsyrken och där yrkena har en tydlig 

befordringsgång, är ”fortbildning” mer frekvent använt. Detta beror dels på att 

fortbildningen är en integrerad del i yrkesutövarnas formella meritering för nya 

arbetsuppgifter och tjänster, dels för att fortbildningen är en ”fortsättning” på den 

ofta behörighetsgivande grundutbildningen. 

 

En förståelse för dessa perspektiv finns delvis i federationens verksamhet. Det 

syns exempelvis i remissvaret till regeringens förslag att ändra högskolelagen 

(U2020/03053/UH). 

 

Ett problem i nämnt remissvar är dock att Saco aldrig kommenterar den 

begreppsförskjutning som skedde från Styr- och resursutredningens (SOU 

2019:6) förslag om reglering av lärosätenas ansvar för fort- eller vidareutbildning 

till remisspromemorians förslag om reglering av ansvar för livslångt lärande. Krav 

om en sådan begreppsförskjutning lämnades av TCO i deras remissvar och 

anammades sedan i regeringens förslag. Lärarnas Riksförbund avstyrkte denna 

förändring. 

 

Även om det finns skillnader också i vilka begrepp olika Sacoförbund använder, 

är vi alla rörande överens om betydelsen av den högre utbildningen och att vi 

värnar dess autonomi. Lärarnas Riksförbund anser av dessa skäl att detta inte 

stannar vid att endast vara en fråga om ord och begrepp utan att det ytterst 

också handlar om vilken högre utbildning vi vill ha i en bredare bemärkelse. 

 

Lärarnas Riksförbund vill med denna motion peka på behovet av att Saco i 

framtiden måste hantera denna balansakt mellan olika förbundsintressen bättre, 

så att inte mattan rycks under fötterna för de medlemsgrupper vars utveckling 

inom olika yrken är tätt förknippade med den akademiska fortbildningen. Den 

generella högskolepolitiken får inte underminera viktiga villkorsfrågor, den måste 

tvärtom stärka desamma. 

 

  



 62/68 

Lärarnas Riksförbund yrkar därför 

 

att  Saco ska värna och utveckla den högre utbildningens roll för olika 

yrkesutövares fort- och vidareutbildning. 

 

Lärarnas Riksförbund 
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Styrelsens yttrande över motion 25: 
Akademikers fortbildning 

 

Motionären vill att Saco ska värna och utveckla den högre utbildningens roll för 

olika yrkesutövares fort- och vidareutbildning. 

 

Saco har under kongressperioden aktivt verkat för att alla akademiker ska ha 

ökad tillgång till eftergymnasial utbildning för kompetensutveckling, 

vidareutbildning och omställning i såväl yrkeshögskolan som högskolan. Saco 

har också betonat att arbetsgivare har ett stort ansvar för anställdas 

vidareutbildning. Det handlar bland annat om att avsätta arbetstid för utbildning 

och att vara positiva till anställda som vill vara tjänstlediga för studier. Saco har 

även gett förslag på hur utbudet av utbildningar kan utvecklas och hur 

arbetsgivarnas incitament kan stärkas.  

 

LAS-utredningens förslag om omställningsstudiestöd förväntas införas under 

kommande kongressperiod. I det perspektivet kommer tillgången till relevanta 

utbildningar för vidareutbildning och omställning att vara en viktig fråga även de 

kommande åren. Saco kommer att fortsätta arbeta för att det utvecklas ett utbud 

av kurser och utbildningar för alla akademiker.   

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  anse motionen besvarad. 
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Motion 26: Välfärdens finansiering 

Lärarnas Riksförbund 
 

Det finns få politiska frågor som är så känsliga som skatte- och 

fördelningspolitiken. Klyftan är stor mellan riksdagspartierna och hur 

skattesystemet utformas har stor betydelse för hur samhället både kan och 

kommer att utvecklas. 

 

Lärarnas Riksförbund anser att Saco har varit en viktig röst i debatten om 

skattesystemet. Med gedigna analyser, välavvägda förslag och välplanerade 

utspel har Saco varit en relevant röst i den skattepolitiska debatten. 

 

Lärarnas Riksförbund anser att det nu är dags för Saco att ta nästa steg i detta 

arbete. När utredningar såsom Kommunutredningen (SOU 2020:8) inte klarar att 

lägga tillräckligt skarpa förslag måste Saco bli än mer offensivt. Det blir allt mer 

uppenbart att de utmaningar som de offentligfinansierade åtagandena står inför 

inte kommer kunna mötas med dagens samlade politik på området. Det gäller 

inte endast demografi, skattetryck och inkomstfördelningens utveckling utan 

också den fortsatta urbaniseringen och välfärdsanställdas pressade 

arbetssituation. Om Sacomedlemmar inom primär- och sekundärkommunal 

sektor gick på knäna redan innan Corona-pandemin så vankar de nu fram på 

bäckenet. 

 

Den pressade situationen har betydelse för alla förbund inom Saco, vilket inte 

minst Sveriges Ingenjörer visat i sin undersökning av matematikundervisningens 

förutsättningar och resultat. 

 

Lärarnas Riksförbund yrkar därför 

 

att  Saco under den kommande kongressperioden utvidgar sitt 

påverkansarbete gällande finansieringen av den offentliga sektorn. 
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Styrelsens yttrande över motion 26: 
Välfärdens finansiering 

 

Vid Sacos kongress i november 2017 fattades ett beslut om att Saco ska arbeta 

för att en parlamentarisk utredning om den framtida finansieringen och 

omfattningen av välfärdsåtagandet ska tillsättas. Saco har i olika sammanhang 

lyft att det redan finns ett stort gap mellan behov och befintliga resurser i 

välfärdssystemen.  

 

Saco mottog därför med glädje beskedet om att regeringen tillsätter en 

välfärdskommission, vilket varit en fråga som Saco drivit under 

kongressperioden. Välfärdskommissionens arbete pågår under perioden 2020–

2021. Saco har deltagit aktivt i kommissionens arbete. 

 

Ett genomgående tema i Sacos inspel till kommissionen är att det saknas ett 

helhetsgrepp och svar på hur de stora avgörande frågorna om svensk välfärds 

framtid ska lösas. Det saknas en övergripande diskussion om svensk välfärd, vad 

den ska omfatta, vem som ska göra vad och hur det ska finansieras.  

 

En central fråga för välfärdens finansiering är skattessystemets utformning. Det 

har nu gått mer än 30 år sedan ”århundradets” skattereform genomfördes i 

början på 1990-talet. Under kongressperioden har Saco drivit att det behövs en 

ny skattereform som tar ett helhetsgrepp om den offentliga välfärdens 

finansiering.  

 

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att frågan om välfärdens finansiering 

kommer att ha hög aktualitet framöver och att det förutsätter ett fortsatt aktivt 

påverkansarbete. 

 

 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  anse motionen besvarad. 
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Motion 27: Studenters sociala skyddsnät 

Lärarnas Riksförbund      
 
Sacos studentråd har sedan lång tid tillbaka drivit frågan om att inkludera 

studenterna i trygghetssystemen när det gäller det sociala skyddsnätet. 

 

Makthavare säger sig vara medvetna om problemen att studenter kan stå helt 

utan försörjning om de till exempel blir sjuka, men trots det har inga förslag om 

åtgärder tagits fram eller beslutats om. 

 

En student som blir långvarigt studieoförmögen och tvingas till studieavbrott och 

missar högskolepoäng på grund av sjukdom eller olycksfallsskada är i behov av 

socialt skyddsnät. Sacos studentråd och Saco ska fortsatt driva frågan så att 

lösningen blir en del i Sveriges sociala skyddsnät. Tills det sker en förändring 

behövs det en alternativ lösning, t.ex. via försäkring, som Saco kan verka för att 

federationens studerandemedlemmar erbjuds. 

 

Lärarnas Riksförbund yrkar att Sacos kongress beslutar 

 

att  Saco verkar för att inkludera studenterna i trygghetssystem när det 

gäller det sociala skyddsnätet 

 

att  Saco verkar för att studerandemedlemmar inom federationen via 

förbundens försäkringslösning kan erbjudas ett gott 

trygghetssystem anpassat för studenter, så länge inte det ingår i de 

nationella trygghetssystemen. 
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Styrelsens yttrande över motion 27: 
Studenters sociala skyddsnät     

 

Ett väl fungerande trygghetssystem är viktigt och bör även gälla studerande. 

Inom ramen för socialförsäkringssystemet är trygghetssystemet för studenter 

fortfarande eftersatt. Av den anledningen har den nuvarande regeringen ett 

pågående arbete som tar sikte på att öka tryggheten för Sveriges studenter och 

som innebär att fler studerande ska få ett bättre skydd om de drabbas av ohälsa. 

Enligt regeringen är detta ett uttalat prioriterat område, men regelförändringarna 

kommer att ske stegvis eftersom de kräver ett visst förarbete.  

 

Den 1 juli 2018 genomfördes förändringar som bland annat innebär att personer 

som studerar på eftergymnasial nivå utan studiemedel ska få rätt till skydd för sin 

sjukpenninggrundande inkomst. Under början av 2018 överlämnade även 

Utredningen om tryggare och effektivare studier ett delbetänkande, Ökad 

trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9), som presenterade ett flertal 

viktiga förslag som ytterligare kommer att stärka tryggheten vid ohälsa för 

studerande. Saco ställer sig bakom samtliga förslag, vilket också framfördes i 

remissvaret till delbetänkandet. Saco kommer att fortsätta det pågående 

påverkansarbetet med att få dessa förslag genomförda.   

 

Motionären lyfter därefter även frågan om att Saco ska verka för att 

studerandemedlemmar inom federationen via förbundens försäkringslösning kan 

erbjudas ett gott trygghetssystem anpassat för studenter, så länge inte det ingår i 

de nationella trygghetssystemen. 

 

Styrelsen delar givetvis motionärens uppfattning om att detta är angelägna 

frågor. Styrelsen konstaterar dock samtidigt att medlemsförbunden i Saco 

sinsemellan och gentemot Saco som centralorganisation var för sig är helt 

autonoma vad gäller de medlemsvillkor inklusive försäkringslösningar respektive 

förbund tillhandahåller dess medlemmar. Det råder heller ingen tvekan om att 

detta rör frågor om konkurrens och eventuella konkurrensfördelar förbund 

emellan. För den händelse motionären även syftar på parternas 

kollektivavtalsreglerade trygghetssystem åligger detta förbundens 

förhandlingsverksamhet att hantera, varigenom även den frågan faller utanför 

Sacos uppdrag. 

 

Styrelsen konstaterar resonemangsvis att det givetvis står förbunden fritt att ge 

Saco olika förbundsövergripande och federationsgemensamma 

uppdrag såsom att samordna en dialog om dessa frågor förbunden samt Saco 

studentråd emellan, utan att störa förbundens uttalade 

autonomi över medlemsvillkor och medlemserbjudanden. 

 

Styrelsen ser mot denna bakgrund att motionärens förslag i den andra att-satsen 

under nuvarande förhållanden inte ryms inom Sacos uppdrag utan att dessa 

frågor i stället behöver drivas inom och gentemot respektive förbund och i 

förekommande fall med fördel via förbundens olika studerandeföreträdare.   
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Styrelsen föreslår att kongressen beslutar  

 

att  anse motionens första att-sats besvarad 

 

att  avslå motionens andra att-sats. 
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