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Inledning
Detta dokument är tänkt att användas som en del av en introduktion
för nyvalda förtroendevalda i studentsektionerna, för att ge en
kort men tydlig bild av vad Saco studentråd är och på vilket sätt
verksamheten fungerar.

Vad är Saco studentråd?
Saco är en av Sveriges största fackliga centralorganisationer
och samlar 22 fackförbund som representerar personer
med en akademisk utbildning. Saco studentråd är i sin tur
organisationen som samlar studentsektionerna inom dessa
förbund. Organisationen samlar 115 000 studentmedlemmar från 17
studentsektioner.

Vilka studentsektioner ingår i
federationen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademikerförbundet SSR
Akavia
DIK
Fysioterapeuterna
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund, LR
Naturvetarna
SRAT
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Arkitekter
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
Sveriges Veterinärförbund
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Vad gör Saco studentråd?
Saco studentråd är politiskt oberoende och en stor del av arbetet i
organisationen är politiskt påverkansarbete i frågor som är relevanta
för studentsektionerna. Detta kan handla om debattartiklar,
intervjuer, motioner till Saco, remissvar, rapportsläpp, deltagande
i seminarier och panelsamtal, samt möten med beslutsfattare och
makthavare. Saco studentråd fungerar också som ett rådgivande
organ och en framtidsröst i Saco i stort.

En stor del av styrelsens arbete är att stötta medlemssektionerna
med kompetensutveckling, rådgivning och utbildning. Saco
studentråd erbjuder forum för erfarenhetsutbyte och samverkansmöjligheter mellan sektionerna i form av medlems- och presidieråd.
Slutligen arbetar Saco studentråd med internationell samverkan
med andra liknande organisationer i Norden och Europa. Saco
studentråd är på nordisk nivå medlem i Nordvision, det nordiska
fackliga ungdomssamarbetet och på Europanivå i Europafackets
Ungdomskommittee.

Saco studentråds struktur och
beslutsprocesser
Saco studentråds högsta beslutande organ är kongressen.
Kongressen utser en styrelse för verksamhetsåret och beslutar om
en verksamhetsplan vilken styrelsen ska basera sitt arbete på under
året. Styrelsen består av 5–7 ledamöter, varav två (ordförande och
vice ordförande) är heltidsarvoderade. Styrelsen har möten cirka en
gång per månad under året.
Det politiska påverkansarbetet baseras på två politiska
styrdokument: det fackligpolitiska programmet och det
utbildningspolitiska programmet. Innehållet i dessa är beslutade på
kongressen efter förankring med studentsektionerna, för att de
ska vara representativa för federationens åsikter. Innehållet i
programmen kan påverkas med hjälp av motioner från sektionerna.
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Även verksamhetsplanens innehåll styrs av studentsektionerna.
Vanligtvis lägger sittande styrelse fram ett förslag för kommande års
verksamhetsplan som proposition. Studentsektionerna kan sedan
ändra eller lägga till innehåll med hjälp av motioner till kongressen.

Medlemsråd
Som en del av att erbjuda studentsektionerna både
kompetensutveckling och plattformar att samverka, ordnar Saco
studentråd medlemsråd och presidieråd några helger per termin.
Medlemsråden är öppna för alla i studentsektionernas styrelser. Ofta
är det både föreläsningar, workshops och gruppövningar med innehåll
såsom facklig historia, möten med makthavare och hur styrelsearbete
kan effektiviseras. Medlemsråden är en fantastisk möjlighet för er
studentsektion att effektivisera och kvalitetshöja er verksamhet.
Det är även en möjlighet att träffa andra studenter i Sverige som är
intresserade av studentfackligt arbete.

Presidieråd
Presidieråden ordnas vanligtvis på en söndag efter ett medlemsråd,
och riktar sig till ordförande och vice ordförande i studentsektionerna.
Precis som medlemsrådet är syftet att verka kompetenshöjande,
och uppmuntra till samverkan och erfarenhetsutbyte. Innehållet på
presidierådet är ofta mer inriktat på aktuella ledarskapsutmaningar och
tankar kring verksamheten. Styrelsen använder även
presidieråden för att förankra Saco studentråds politik och ta in
synpunkter eller inspel.

5

Kongressen
Kongressen är Saco studentråds högst beslutande organ och
sker en gång varje år, oftast i maj månad under en helg. Under
kongressen har varje studentsektion varsina mandat, och antalet
baseras på hur många studentmedlemmar sektionen har. På
kongressen beslutas det om stora frågor såsom ny styrelse,
verksamhetsplan och ändringar i de politiska programmen
eller andra styrdokument för verksamheten. Det ges även
möjlighet att träffas och ha det trevligt med personer från andra
studentsektioner.
För att påverka vilka ämnen som tas upp på kongressen kan
studentsektionerna skicka in motioner. Vanligtvis ordnar Saco
studentråd en kongresskola i god tid innan deadline för att skicka in
motioner, men om din sektion har frågor kring hur man går tillväga
för att skriva eller skicka in en motion, hör av er så hjälper Saco
studentråd till!
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Hur kan Saco studentråd stötta
min sektion?
Utöver det som nämnts ovan kan Saco studentråd hjälpa er sektion
med saker såsom:
•

Stötta er i dialog med kansli och/eller moderförbund.

•

Bistå i överlämning och uppstart med nya styrelser eller andra
organisationsförändringar.

•

Hjälpa till i planering av årsmöten.

•

Vara mötespresidium på årsmöten.

•

Agera som bollplank för idéer till föreläsningar, seminarier eller
liknande, och ge tips och tricks i planering av dessa.

•

Vara samtalsmoderatorer eller på annat sätt delta i samtal eller
evenemang som ni ordnar.

•

Hjälpa till med att hitta kompetensutveckling för att driva ert
styrelsearbete framåt.

•

Bistå i utveckling av arbetsbeskrivningar.

•

Utveckla policydokument kopplade till att främja mångfald,
ekonomi, klimat samt hat och hot.

… och mycket mer!

Kontakta Saco studentråd
Hemsida: www.saco.se/student
E-post: student@saco.se
Facebook: https://www.facebook.com/sacostudentrad
Instagram: https://www.instagram.com/sacostudentrad/
Twitter: https://twitter.com/sacostudentrad
Adress: Lilla Nygatan 14, 111 28 Stockholm
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Saco studentråd är Sveriges största studentfackliga
centralorganisation och utgör student- och framtidsrösten inom
Saco. Studentrådet arbetar med frågor som rör högre utbildning,
arbetsmarknad och välfärd.
115 000 av Sacos ca 940 000 medlemmar är studenter, vilka är
organiserade i 17 av Sacos 22 medlemsförbund. Sacos studentsektioner samlar medlemmar inom nästan alla utbildningar på
högskoleorter över hela landet. Medlemmarna är allt från
högskolenybörjare till studerande på forskarutbildningen –
morgondagens utförare.
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