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Verksamhetsplan 2019–2021 

 
Verksamhetsplanen innehåller externa och interna fokusfrågor samt 

förslag på övrig verksamhet som styrelsen fått i uppdrag av Saco 

studentråds kongress att utföra under verksamhetsåret 2019-2020. 

Verksamhetsåret 2019-2020 är speciellt då kongressperioden flyttats från 

slutet av året till slutet av våren. Det betyder att detta verksamhetsår är 1,5 

år. För att värna om kontinuiteten av arbetet har kongressen beslutat att 

denna verksamhetsplan ska sträcka sig över två mandatperioder. Därför 

kommer denna verksamhetsplan att gälla fram till sista juni 2021.   
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Extern verksamhet: Hållbart studieliv – hållbart arbetsliv 
 

Det är ohållbart att den som investerar i studier förlorar i hälsa. Studenter utgör en av de 

grupper i samhället som mår allra sämst. Orsaksbilden till studenters ohälsa är 

mångfacetterad och vi vet att psykisk ohälsa ofta följer med ut i arbetslivet. Saco studentråd 

har arbetat med frågan om studenters hälsosituation länge och det senaste året extra 

intensivt. En hållbar utbildning syftar dock inte bara på hälsan. Tack vare digitaliseringen 

förändras samhället och arbetsmarknaden i rask takt. Det kommer att ställas nya krav på 

framtidens arbetstagare, dagens studenter, och då är det viktigt att den högre utbildningen 

hänger med. Framtidens arbetsmarknad med nya anlitandeformer bör även diskuteras i 

högre grad inom Saco och här har Saco studentråd en viktig roll att fylla. Ett hållbart studieliv 

ger ett hållbart arbetsliv. Detta gäller såväl utbildningskvalitet som psykisk hälsa.  

Att utbilda sig är en investering för såväl individen som samhället. Vi vet att åtta av tio 

studenter träder in i högre utbildning med motivet att efter avslutad utbildning få ett jobb. 

Samtidigt vet vi att det finns brist på arbetskraft inom flera sektorer på arbetsmarknaden. 

Samverkan mellan utbildning och omgivande samhälle har varit eftersatt i Sverige trots att 

detta är något som många studenter efterfrågar.  

Saco studentråd har länge påpekat att i Sverige är det lätt att göra fel val, men svårt att göra 

ett informerat studieval. Detta är ohållbart för såväl individ som för samhället i stort. 

Matchningen in i högre utbildningen påverkar matchningen ut på arbetsmarknaden. Fler 

vägar in i högre utbildning ger positiva effekter på genomströmningen då motiverade 

studenter, i större utsträckning, tar sin examen. Forskning visar på positiva effekter av 

mångfald i studentgruppen och en motiverad studentpopulation höjer utbildningskvalitén. 

En breddad rekrytering främjar även deltagande av studenter från såväl studieovana hem 

som invandrade akademiker att slutföra utbildningar och validera kompetens. Det är med 

andra ord dags för lärosätena att se antagning som en strategiskt viktig fråga. 

Pensionsfrågan och statliga utredningar 

Under senare år har pensionsfrågan varit aktuell ur flera perspektiv. Saco studentråd har 

under de senaste åren pratat mycket om unga och pensioner och lyckats kanalisera 

studentrådets kärnfrågor genom pensionsfrågan. Idag handlar många av de förfrågningar 

som Saco studentråd får om unga och pensioner. Därför bedömer styrelsen att studentrådet 

har goda möjligheter att fortsatt driva opinion i frågan och därmed låta de ungas röster 

höras. 

De senaste åren har många statliga utredningar som berör studenter bedrivits. Utredningar 

som behandlat tillträde, studenters skydd i socialförsäkringarna, genomströmning, 

validering, samt styr- och resurstilldelning. Saco studentråd har haft kontinuerlig kontakt 

med flera av dessa utredningar. Styrelsen tycker därför att det är viktigt att nästkommande 

styrelse bevakar såväl utfall som implementering av dessa.  

 
Hållbart studieliv – hållbart arbetsliv 

Målen ska uppnås genom: 

Att verka för att lärosäten ser antagning som en strategiskt viktig fråga och som ett 
led i detta utarbetar fler antagningsvägar in i högre utbildningen. 

 
Att verka för att insatser med syfte att både kartlägga och förebygga studenters 

psykiska hälsa genomförs. 
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Att verka för att lärosäten ger kompetenser som förbereder studenter för en 
digitaliserad och automatiserad arbetsmarknad. 

  
Att verka för att lärosäten prioriterar samverkan mellan utbildning och omgivande 

samhälle, med syfte att rusta studenter inför en snabbt föränderlig 
arbetsmarknad. 

 
Att föra en aktiv dialog med Saco om hur federationen står sig relevant på en 

snabbt föränderlig arbetsmarknad med nya villkor och anlitandeformer. 
  

Att lyfta vikten av ett tryggt pensionssystem för dagens unga.   
 
Att bevaka statliga utredningar som är av särskilt intresse för studenter.   

Att Saco studentråd ska verka för att lärosäten och utbildningsanordnare aktivt 
bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för sina studenter i syfte för att 
förebygga risk för ohälsa, sjukdom och olycka samt i övrigt främja en god hälsa. 

Att Saco studentråd ska verka för att lärosäten och utbildningsanordnare har 
föreskrifter eller andra riktlinjer att utgå ifrån i deras förebyggande och 
främjande arbetsmiljöarbete. 

Att Saco studentråd ska lyfta de strukturella orsakerna till studenters ohälsa. 
 
Att verka för att alla lärosäten ger möjlighet till valbar praktik för studenter. 
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Intern verksamhet: Hållbart engagemang 

Saco studentråd har under senare tid intagit en unik position i gränslandet mellan utbildning 

och arbetsliv. Studentrådet organiserar studenter på olika nivåer inom högskoleutbildningen 

inom nästan alla utbildningar på svenska lärosäten. Att organisera sig studentfackligt är ofta 

ett sätt för studenter att utvecklas vid sidan av studierna. Det ger värdefulla erfarenheter, ett 

breddat kontaktnät och öppnar ofta nya dörrar mot arbetsmarknaden och livet efter 

studierna.  

Ett studentfackligt engagemang har således många positiva sidor, men det finns även en del 

baksidor. Den psykiska ohälsan bland unga ökar i samhället, även hos det engagerade unga 

civilsamhället. Under 2018 har styrelsen deltagit i LSU:s projekt HEL, Hållbart engagemang 

och ledarskap. HEL-projektet är ett metodutvecklingsprojekt som syftar till att ge kunskap 

och metoder som de deltagande organisationerna kan ”ta med hem” till sina respektive 

organisationer. Deltagandet i HEL-projektet har gett Saco studentråd möjlighet att se på den 

interna organisationen på ett nytt sätt. Saco studentråd bygger idag på ett arvoderat 

presidium och tillgång till en digital redaktör på deltid. Utöver detta lever Saco studentråds 

verksamhet till stor del av de ideella krafter som finns i de många medlemsförbunden. Saco 

studentråd vill kunna utföra kongressens vilja på bästa sätt och det kan innebära att 

studentrådet behöver större stöd i form av kansliresurser. 

Det är tack vare Saco studentråds förtroendevalda som organisationen fungerar. Utan 

verksamhetsrevisorer, valberedning eller styrelse kan inte Saco studentråd fortleva. Att 

inneha vissa förtroendeposter kan emellanåt kännas otacksamma och engagemanget kan 

svikta hos såväl valberedning och verksamhetsrevisorer. Att vara aktiv i en styrelse är många 

gånger kompetensutvecklande. Styrelsen vill att det ska kännas så för alla förtroendevalda 

inom organisationen.  

Idag finns det en stabil intern verksamhet som syftar till att stötta och uppmuntra 

studentfackligt engagemang. Inom detta finns det möjligheter att skapa strukturer för ett mer 

hållbart engagemang. Styrelsens önskan är att engagemanget inom federationens 

medlemssektioner ska vara hållbart, därför är det som federation viktigt att vi prioriterar 

denna fråga.  

 
Med grund i detta föreslår styrelsen kongressen besluta att Saco 
Studentråds interna fokusfråga för verksamhetsperioden 2019–2021 ska vara: 

Hållbart engagemang  

Målen ska uppnås genom:  

att lyfta vikten av ett hållbart engagemang inom medlemssektionerna. 

att styrelsen ska verka för att erbjuda kompetensutveckling för Saco studentråds 

förtroendevalda. 

att utveckla den interna organisationen i Saco studentråd och förutsättningarna för 

styrelsens arbete. 
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Övrig verksamhet:  Kunskapsutbyte mellan studenter, 
doktorander och yrkesverksamma i Saco 
 

Att vara studentfackligt aktiv inom ett Sacoförbund betyder att man också är den del av hela 

Sacofederationen och man ges möjligheter att träffa andra engagerade från andra förbund. 

Detta har alltid varit väldigt uppskattat. Styrelsen anser därför att Saco studentråd även i 

fortsättningen ska arrangera aktiviteter som syftar till att skapa mötesplatser för aktiva inom 

Sacofederationen. Genom att anordna ledarskapsutbildning, presidieråd, medlemsråd, att 

delta i nationella och internationella paraplyorganisationers evenemang samt att vi håller 

kontakt med våra alumner skapas goda förutsättningar för ett bredare kunskapsutbyte som 

kommer våra medlemmar till del. Styrelsen ser även ett värde i att Saco studentråd under 

kommande verksamhetsperiod fortsätter att arrangera och utveckla lokala mötesplatser för 

lokalt förtroendevalda studentmedlemmar i Saco. 

 
Med grund i detta föreslår styrelsen kongressen besluta att Saco 
Studentråds interna fokusfråga för verksamhetsperioden 2019–2021 ska vara: 

Kunskapsutbyte mellan studenter, doktorander och yrkesverksamma inom och utanför 

Sacofederationen 

Målen ska uppnås genom: 

att anordna ledarskapsutbildning för aktiva studentmedlemmar och doktorander i 

Saco 

att arrangera lokala mötesplatser för lokalt förtroendevalda studentmedlemmar i 

Saco 

 

att anordna medlemsråd 

att hålla en halvtidsavstämning i samband med ett medlemsråd 

att sända ut kallelsen med information om medlemsrådets preliminära innehåll, 

diskussionspunkter och eventuella tema minst fyra veckor i förväg 

 

att anordna presidieråd 

att skicka ut kallelse med information om presidierådets preliminära innehåll, 

diskussionspunkter och eventuella tema minst fyra veckor i förväg. 

 

att arrangera minst en träff för Saco studentråds alumner. 

 

att delta i LSU:s aktiviteter där det uppfattas som relevant för organisationen. 

att uppmuntra medlemssektioner att delta i LSU:s aktiviteter 

 

att delta i relevanta aktiviteter inom Europafackets Ungdomsråd (ETUC Youth) 

och Nordvision 


