
 

 

Operationaliseringsschema för verksamhetsåret 
2020/2021 

Inledning 

Detta dokument är ett levande operationaliseringsschema där Saco 

studentråds styrelse för in de aktiviteter som under året planeras och 

genomförs utifrån den av kongressen beslutade verksamhetsplanen. 

Förklaring av tabell 

Aktivitet – Vad är det som har genomförts/planerats? 

Datum – När är aktiviteten genomförd/planerad? 

Mätbarhet – Vilket utfall hade aktiviteten? Mätbarhet går att skriva på 

en rad olika sätt och präglas mycket av aktivitetens karaktär. 

Status – Hur ligger aktiviteten till? I detta dokument finns fyra olika 

stadier för olika aktiviteter:  

• Ej påbörjad - EjP  

• Påbörjad - P  

• Avklarad - A  

• Ej avklarad/Inställd – EjA / In 

Ansvar – Vem har ansvar för aktivitetens genomförande? 
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Extern verksamhet 

Omvärldsbevakning 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Att följa samhällsutvecklingen och eftersträva att agera på frågor som är av vikt för studenterna utifrån Saco studentråds åsiktsdokument. 

Debattartikel om studenternas situation under pandemin. 15 

septembe

r 

Artikel publicerad hos Altinget. A Mimmi och 

Albert 

Deltagit i myndighetsorganet NODs kartläggning över ungas 

deltagande i arbetet med pandemin. 

 Särskilt lyft studenternas situation och det orimliga i 

att tvingas välja mellan inkomst eller att eventuellt 

riskera att smitta andra/bli smittad om examinationer 

måste genomföras fysiskt. Men även att många 

studenter flyttar till nya städer och blir isolerade i 

sina lägenheter för att de inte känner till staden eller 

har några bekanta i närheten. 

A Mimmi 

Möte med ungdomsminister Amanda Lind om ungas 

möjlighet att delta i arbetet med pandemin. 

 Särskilt lyft studenternas situation och det orimliga i 

att tvingas välja mellan inkomst eller att eventuellt 

riskera att smitta andra/bli smittad om examinationer 

måste genomföras fysiskt. Även lyft unga studenter 

med barns svårigheter att vabba den mängd som 

idag krävs och ändå fullgöra sina studier. Men även 

att många studenter flyttar till nya städer och blir 

isolerade i sina lägenheter för att de inte känner till 

staden eller har några bekanta i närheten. 

A Mimmi 

Omvärldsbevakningsmöten varje måndag Hela året Omvärldsbevakningsgruppen går igenom händelser 

i nyhetsbevakningen och har flera gånger försökt 

agera och reagera på innehåll men tyvärr inte blivit 

publicerade. 

P Mimmi, 

Albert, 

Nicholas 

Livestream Among us Vår 2021 Studentrådet planerar att streama spelet Among us 

med inbjudna gäster 

In Nicholas, 

Mimmi 

https://www.altinget.se/utbildning/artikel/saco-studentraad-studenternas-sakerhet-maaste-gaa-forst?fbclid=IwAR3liMiXIck0h1EeMgIlzI3TZJRohBQ4dfxG2SGq-HN8P8MjO05BjkuYRtY


 

 

Studentrådet lyfter nyheter och relevanta evenemang i FB-

gruppen ”Aktiva Saco-studenter” 

Hela året    

Panelsamtal hos Union to union om fackligt klimatarbete 11 mars Lyft vikten av gröna kollektivavtal och hållbara 

investeringar 

A Mimmi 

 

Studenters psykiska hälsa 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Att insatser med syfte att både kartlägga och förebygga studenters psykiska hälsa genomförs. 

Möte med ministern för högre utbildning tillsammans med 

Göran Arrius. 

4 juli Lyft studenthälsorapporten och diskuterat vägar 

framåt för students psykiska hälsa. 

A Mimmi 

Möte med SFS presidium. 24 

september 

Diskuterat studenters psykiska hälsa och de 

framsteg som studentrörelsen gjort inom 

områden samt vad som kommer härnäst. 

A Mimmi och Åsa 

Möte med CSN om kommande undersökning om 

studenters psykosociala situation. 

5 november  Lyft att studentrådet tillsammans med SFS vill 

kunna göra inspel på frågor i undersökningen. 

A Mimmi 

Möte med Linn Svärd från SFS. 17 

november 

Undersökt om det finns gemensamma 

beröringspunkter mellan våra olika organisationer 

i frågan om studenters hälsa. 

A Mimmi 

Möte med UKÄ om studenthälsan. 14 oktober Lyft resultat och förslag från rapporten ”Hur mår 

studenthälsan?”. 

A Mimmi (och Pälle 

från sacokansliet) 

Möte med riksdagsledamöter från Centerpartiet. 12 

november 

Träffat Fredrik Christensson och Solveig Zander 

och lyft studenters situation under pandemin men 

även arbetet med studenters psykiska hälsa. 

A Mimmi 

Spridit rapporten ”Hur mår studenthälsan?” September Utskick till landets studentkårer med en 

postkampanj. 

A Åsa och Mimmi 

Möte med socialdepartementet om studenters psykiska 

ohälsa. 

17 

november 

Lyfte vikten av att socialdepartement och 

utbildningsdepartement samtalar i dessa frågor 

för att studenter inte ska falla mellan stolarna i 

utveckling av landets socialförsäkringssystem. 

A Mimmi 

Möte med statssekreteraren på 

Utbildningsdepartementet. 

22 januari Lyft att det är viktigt att komma igång med de 

utredningar som ligger på bordet för studenter 

A Mimmi 



 

 

och tryckt på vikten av tydligt uppdrag för 

studenthälsan. 

Debattartikel om distansstudenternas tillgång till 

studenthälsan 

12 februari Lyft brister för distansstudenterna hos 

studenthälsoverksamheter runt om i landet. 

A Mimmi 

     

Möte med Marie-Louise Händel (M) från 

utbildningsutskottet om studenters psykiska hälsa och 

studenthälsan. 

15 mars Lyft kartläggningen av studenthälsan och de 

brister som finns för studenter i 

socialförsäkringssystemen. 

A Mimmi 

Debattartikel med Saco om tydligare uppdrag för 

studenthälsan. 

18 mars Lyft behovet av ett tydligare uppdra för landets 

studenthälsor. 

A Mimmi 

Möte med ordförande i utbildningsutskottet 19 mars Lyft studenters osäkerhet i 

socialförsäkringssystemet 

A Mimmi 

Möte med CSN 25 mars  A Mimmi och Albert 

Panelsamtal hos CSN 26 mars Lyft rehabiliteringsansvaret som idag saknas för 

studentgruppen. 

A Mimmi 

Rapport om studenternas situation i 

socialförsäkringssystemet 

20 april Lyfter perspektiven sjukförsäkring och 

rehabilitering vid sjukdom, föräldrapenning och 

arbetslöshetsförsäkring för studenter. 

P Mimmi 

Debattartikel om studenternas situation i 

socialförsäkringssystemet 

 Lyfter perspektiven sjukförsäkring och 

rehabilitering vid sjukdom, föräldrapenning och 

arbetslöshetsförsäkring för studenter. 

P Mimmi 

 

Utredning om arbetslivsanknytning 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

att Saco tar fram riktlinjer för praktik, VFU och arbetslivsintegrerad utbildning inom högre utbildning. 

Enkät om studentsektionernas arbetslivsanknytning December Enkäten utskickad, besvarad och sammanställning är 

presenterad för styrelsen. 

A Nicholas 

och 

Albert 

https://www.ergo.nu/debatt/20210212-studenth%C3%A4lsan-ska-finnas-%C3%A4ven-f%C3%B6r-distansstudenterna
https://www.ergo.nu/debatt/20210212-studenth%C3%A4lsan-ska-finnas-%C3%A4ven-f%C3%B6r-distansstudenterna
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/saco-pandemin-kraver-satsning-paa-studenthalsan
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/saco-pandemin-kraver-satsning-paa-studenthalsan


 

 

Sacostyrelsen har klubbat att Sacokansliet ska jobba med 

arbetslivsanknytning i högre utbildning. 

December  Studentrådet har lyft in detta perspektiv till Saco under 

en längre tid och nu finns det med i verksamhetsplanen 

för nästkommande år! 

A Mimmi 

Sammanställning av studentsektionernas syn på sin praktik/VFU Februari Sammanställning av enkätsvar att skicka till 

Sacokansliet. 

A Albert 

Möte med Sacokansliet om studentmedlemmarnas syn på 

arbetslivsanknytningen. 

April Inväntar återkoppling från kansliet P Albert 

och 

Mimmi 

 

Trygghet från studieliv till yrkesliv och pension 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Att lyfta vikten av trygghet från studieliv till yrkesliv och pension. 

Arbete med frågan om arbetslöshetsförsäkring för studenter  Sacostyrelsen 

CSN 

SFS 

Sacokansliet 

Gemensam artikel med LO, TCO och SFS (På is 

tillsvidare) 

P Mimmi 

Svarat på remissen om Arbetslöshetsförsäkringen. 20 

oktober 

 A Mimmi 

Spridit studentrådets kommentar på utredningen om 

arbetslöshetsförsäkringen i sociala medier. 

30 

oktober 

 A Mimmi och 

Åsa 

Panelsamtal hos Folksam om pensioner 3 

december 

Lyft vikten av information till unga om pensioner 

samt att någon form av incitament för unga att 

engagera sig i sina pensioner tidigt skulle vara 

positivt för våra framtida pensionsutbetalningar. 

A Mimmi 

Projekt med Ungdomsbarometern. Vinter 

20/21 

Undersökningen genomförd. Resultaten kommer 

användas under sommaren 2021. 

A Mimmi och 

Albert 

Julkalender i sociala medier. December Lyft unga akademikers villkor och vikten av att vara 

med i facket genom grafik och julrim i en julkalender 

på sociala medier. 

A Mimmi, Maja 

och Albert. 



 

 

Saco ställer sig bakom förslaget om A-kassa för studenter 4 februari Efter en lång dialog under hösten har Saco ställt sig 

bakom att studenter återigen bör få viss tillgång till A-

kassan för att kunna söka kvalificerade jobb efter 

examen. 

A Mimmi 

Dialog med SCB om enkät om unga akademikers inträde på 

arbetsmarknaden 

15 

februari 

Lyft covid-perspektiv och frågor om trygghet för unga 

nyexade. 

A Mimmi och 

Alva 

Deltagit i Nordisk-brittisk dialog om arbetsmarknad och 

utbildning 

4 februari Studentrådet höll tal och lyfte vår syn på informerade 

val till utbildning och ungas ställning på 

arbetsmarknaden. 

A Mimmi och 

Albert 

Dialog med Folkhälsomyndigheten och MUCF om kommande 

undersökning om ungas psykiska hälsa. 

19 mars Lyft hur osäker situationen är för studenter och att 

anställning är viktigt att fråga om när utvärderingar 

görs av ungas hälsa. 

A Mimmi och 

Åsa 

Rapport om studenternas situation i 

socialförsäkringssystemet 

20 april Lyfter perspektiven sjukförsäkring och rehabilitering 

vid sjukdom, föräldrapenning och 

arbetslöshetsförsäkring för studenter. 

P Mimmi 

Debattartikel om studenternas situation i 

socialförsäkringssystemet 

 Lyfter perspektiven sjukförsäkring och rehabilitering 

vid sjukdom, föräldrapenning och 

arbetslöshetsförsäkring för studenter. 

P Mimmi 

Utspel om unga akademikers trygghet på arbetsmarknaden Maj/Juni Sprida resultat från vår undersökning hos 

ungdomsbarometern 

EjP Mimmi och 

Albert 

Artikel om studenter som tar examen under pandemi Maj Lyfta positiva perspektiv på de studenter som tar 

examen från högskolan efter över ett års 

distansstudier. 

EjP Mimmi och 

Albert 

 

Antagning 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Att högre utbildning ska vara ett möjligt livsval för alla oavsett bakgrund. 

Deltagit i Sacomässan 25–26 

november 

Föreläst om högre studier och svarat på frågor via chatt 

under mässan. 

A Mimmi 

och 

Åsa 



 

 

Möte med Sveriges Elevkårers ordförande Ebba Kock Oktober Följt upp och utvärderat sommarens utspel om särskilda 

antagningsregler för gymnasister som avslutat sina 

gymnasiestudier på distans under pandemin. 

A Mimmi 

Debattartikel i Dagens Arena om högskolans sociala 

snedrekrytering. 

14 

oktober 

Lyft tidig studie- och yrkesvägledning, fler 

vägledningstimmar och att lärosätenas omkostnader för 

alternativa urvalskriterier bör ersättas av staten. 

A Mimmi 

Dialog med CSN kring deras nya uppdrag om att informera om 

CSN i syfte att rekrytera till högskolan. 

 Lyft vikten av mångfald och studentpopulationens 

heterogena sammansättning. 

A Mimmi 

Deltagande i Delegationen för Unga och nyanlända i arbete. Hela året Lyfter vikten av tidig vägledning och hur ungas 

engagemang kan tas tillvara och nyttjas för att komma 

närmare arbetsmarknaden. Samordnar även LSU:s 

medlemsorganisaitoner i dessa frågor. 

Hela 

året 

Mimmi 

Dialog med Liberalernas kansli om högskoleprovet under 

pandemin. 

December  A Mimmi 

Möte med Josefine Fälth, ny ordförande för Sveriges elevkårer  Diskuterat fortsatt arbete med förslagen för att 

underlätta övergång från gymnasiet från våren 2020. 

Sveriges elevkårer har sedan uppmärksammat 

förslagen i två debattartiklar under våren. 

A Mimmi 

Kontakt med utbildningsdepartementet om gymnasieelevernas 

möjligheter att ta sig in på högskolan. 

15 

februari 

Lyft studentrådets tidigare förslag om avgiftsfri 

omprövning på komvux. 

A Mimmi 

Möte med Lars Püss (M) i utbildningsutskottet   Lyft tidig studie- och yrkesvägledning samt bristen på 

jämförbar information vid ansökan till högskolan. 

A  Mimmi 

Film på sociala medier om social snedrekrytering 13-16 

april 

 A Maja 

SACO STUDENTRÅDS FÖRSLAG I VÅRBUDGETEN 15 april I vårbudgeten har Saco studentråds och Sverige 

elevkårers förslag om en sänkt avgift för omprövning av 

betyg via Komvux blivit verklighet! 

A Mimmi 

 

Föränderlig arbetsmarknad 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Att föra en aktiv dialog med Saco om hur federationen står sig relevant på en snabbt föränderlig arbetsmarknad med nya villkor och anlitandeformer. 

https://www.dagensarena.se/opinion/dags-att-rata-ut-hogskolans-sociala-snedrekrytering/
https://www.dagensarena.se/opinion/dags-att-rata-ut-hogskolans-sociala-snedrekrytering/


 

 

Deltagit i Sacos framtidsutredning Hela året Lyfter Studentrådets syn på Saco i framtiden. P Mimmi 

Ordföranderåd med hela Sacofederationens ordföringar och 

kanslichefer 

22 

september 

Lyft vikten av att arbeta för en ökad mångfald och att 

skapa möjligheter för unga fackligt engagerade att 

påverka sina organisationer. 

A Mimmi 

Deltagit i framtagandet av ny värdegrund för Saco December-

Januari 

Lyft in vikten av mångfald och att aktivt arbeta med 

värdegrundfrågor för att de ska fylla sin funktion. 

A Mimmi 

Möte med Ungdomsbarometern Septemer Dialog om Studentrådets syn på unga akademikers 

situation på arbetsmarknaden. 

A Mimmi 

Ordföranderåd med hela Sacofederationens ordföringar och 

kanslichefer 

23 mars  Lyfte klimatet som en fråga för fackrörelsen och 

Sacofederationen. Samt att akademiker i hela Sverige 

behöver synliggöras med det utmaningar som finns.  

A Presidiet 

Inspel till Sacos grupp som arbetar med plattformsarbete 7 april Lyft unga och nyexaminerade akademikers perspektiv 

och behov av trygghet. 

A Åsa och 

Mimmi 

 

Statliga utredningar m.m. 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Att bevaka statliga utredningar som är av särskilt intresse för studenter. 

Svarat på arbetslöshetsförsäkringsremissen September  A Mimmi 

Träffat UKÄ:s utredare om studenthälsan November  A Mimmi (och 

Pälle från 

sacokansliet) 

Kommenterat UKÄ:s studenthälsorapport 2 februari Lyft fram de brister som studentrådet ser i 

studenthälsans verksamhet. 

A Mimmi 

Dialog med Folkhälsomyndigheten och MUCF om kommande 

undersökning om ungas psykiska hälsa. 

19 mars Lyft hur osäker situationen är för studenter och att 

anställning är viktigt att fråga om när utvärderingar 

görs av ungas hälsa. 

A Mimmi och 

Åsa 

Promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 

högskoleförberedande program  

Maj  EjP Mimmi och 

Albert 

Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre, 

SOU 2020:69 

Maj  EjP Mimmi 

https://www.saco.se/saco-studentrad/aktuellt-fran-saco-studentrad/debatt/studenthalsan-utredd-men-strategin-saknas-fortfarande/


 

 

 

Intern verksamhet 

 

Hållbart engagemang 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Att lyfta vikten av ett hållbart engagemang inom medlemssektionerna 

På medlemsrådet föreläste Paulina Nybratt Sundin från verksamheten 
Tranformation om vikten av ett hållbart styrelsearbete och metoder och 
konkreta verktyg för att nå dit i sitt styrelsearbete. Maja och Albert 
deltog från styrelsen.  

23 nov 15 deltagare från studentsektionerna deltog.  A Åsa  

Arrangerade en Lunchföreläsning med Klimatpsykologerna om hur 

man kan arbete som organisation med att skapa en grönare och mer 

socialt hållbar värld.  

15 

december  

6 deltagare.  A Åsa 

Styrelseakademin är under inspelning. Tre filmer är inspelade och text 

för hemsidan är under process att läggas upp.  

HT20-

VT21 

Två av tre filmer ligger ute på hemsidan. Den sista är under 

redigering och kommer upp inom kort. 

P Åsa 

Planerar inspelning av kort film om Hållbart engagemang till den 

styrelseakademin. Planen är att dessa ska läggas upp på den externa 

hemsidan.  

VT21 Filmen ligger uppe på hemsidan.  P Åsa 

Presidierådet – Tema härskartekniker med föreläsare från 

maktsalongen.  

21 januari  18 deltagare.  A Åsa 

Kontakt med studentsektionerna:     

Möte med LR Stud om våra erfarenheter av digitala årsmöten Oktober  A Mimmi 

Möte med Naturvetarna student om tankar kring pandemin och dess 

inverkan på deras verksamhet. 

9 oktober  A Presidiet 

Genomfört kortare avstämningsmöten med ordföringar hos följande 

studentsektioner: 

Arkitektstudenterna, Veterinärstudenterna, Fysioterapeuterna student, 

Arbetsterapeuterna student, Naturvetarna student.  

Löpande 

under 

HT20  

VT21 

 P Presidiet  

Bistått SLF Student att arrangera deras digitala Fullmäktige 28–29 

november 

 A Presidiet 



 

 

Deltagit i Naturvetarnas årsmöte 22 

november 

 A Mimmi 

Deltagit på Farmaceuterna Students årsmöte December  A Presidiet 

Deltagit på LR Studs konvent 13 & 21 

februari 

 A Mimmi 

Möte med Arbetsterapeuterna students styrelse  3 april Berättade om hur Saco studentråd arbetar och hur deras 

styrelse är en del av Sacofederationen.  

A Åsa 

Möte med Tandläkarförbundet student 22 januari Även video med fackligt budskap inskickat till deras årsmöte.  A Åsa 

Planerat besök hos Tandläkarna student och Fysioteraputerna student.  Under 

VT21 

 P Åsa  

Deltagit på LR Studs studerandefackliga kurs  25 april Kort introduktion till Saco studentråd och vår verksamhet P Åsa  

 

Kompetensutveckling 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Att erbjuda kompetensutveckling för Saco studentråds förtroendevalda. 

Under STYM 2 gavs en föreläsning om hur man skapar ett 

styrelsearbete med balans mellan krav, prioriteringar och resurser 

samt tillämpningsmetoder. Av Paulina Nybratt Sundin från 

verksamheten Transformation 

19 

september.  

 A Åsa  

Styrelsen har getts boken Styrelsearbete i ideella organisationer samt 

boken Motivera ideella av Aron Shoug som kompetensutveckling. 

HT20  A Åsa  

Styrelsen har fått ta del av Psykologifabrikens föreläsningar om Åtta 

principer för framgångsrika team. Samt boken Ensam eller stark och 

hållit bokklubb med denna bok.  

HT20 Tre tillfällen.  A Åsa 

Kanslichefen Mari Ternbo och Peter Olding har besökt styrelsen 

uppstarsmöte och föreläst om Sacos värdegrund och 

organisationsschema.  

9 Aug  A Presidiet  

Verksamhetsrevisorerna har haft möte med Saco kanslietschef och 

dess HR chef.  

September Vid tillfället gick det kompetensutveckling om Saco och Saco 

studentråd samarbete och vikten av ett federations 

perspektiv. 

A Åsa 



 

 

Valberedningen har träffat Saco kanslietscheg och dess HR chef.  Oktober  Om kompetensutveckling för en bättre kännedom om 

Sacofederationen. 

A Åsa 

Valberedningen har även fått kompetensutveckling av företaget 

Styrelsepost.  

December  Om valberedningsarbete, med en av Saco studentråds 

alumner. 

A Åsa 

Styrelsen har gått kompetensutveckling om digitala plattformar av 

Jenny Wahlbäck från kansliet.  

Februari  En inför detta tillfälle lyssnade styrelsen i förberedelse på 

ämnet även på en podd om ämnet från konkurrensverket. 

Presidiet har även skickat in input på Saco gemensamma 

ståndpunkter kring plattforms arbete och lyft 

studentperspektivet.  

A Åsa 

Besök av Medlingsinstitut generalsekretare Irene Wennermo. Temat är 

Lika löner och Medlingsinstitutet verksamhet.  

8 Maj   P Åsa 

Överlämningskväll - slippa uppfinna hjulet på nytt 18 mars  10 deltagare. Maja och Alva sammanställde tips som 

delades som sedan skickades ut till samtliga 

studentsektioner och studentsamordnare. God feedback på 

sammanställningen.   

A Åsa, 

Maja, 

Alva, 

Albert  

Debattskrivarkväll – samarbete med Daniel Nord från Na.  20 April 8 Deltagare. Deltagande fick boken Vad är grejen? utskickad 

för att stärka deras kommande skrivande.  

A Åsa  

 

Utveckla intern organisation 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Att utveckla den interna organisationen i Saco studentråd och förutsättningarna för styrelsens arbete. 

Har samarbetat med Psykologifabriken och deras materiel för att skapa 

lyckligare organisationer. Styrelsen har i anslutning till detta läst boken 

Ensam eller Stark och skapat Habitud konton. Styrelsen har valt att 

fokusera på principerna kring för att skapa ramar för en större autonomi 

och självständighet för studentrådets ledamöter.  

Oktober-

januari 

Totalt har vi haft fyra träffar med vår kontakt på 

psykologifabriken och tagit del av hennes föreläsningar med 

koppling till åtta principer för framgångsrika team. Vi fortsätter 

att arbeta med träningstips på styrelsemöten.  

A Åsa  

Bestämt ansvarsfördelning för Sociala medier Oktober Maja har hand om Facebook och Instagram, Mimmi ansvarar 

för twitter. 

A Åsa, 

Mimmi 

och 

Maja. 



 

 

Tagit fram verksamhetsplanering och beslutat om uppföljning av den i 

januari 2021.Planerat att följa upp detta på stym 5.  

Jan   A Presidiet 

En översikt av krisplan för studentrådet är under process med kansliet.  HT20 

VT21 

Har varit i kontakt med LSU för input och stöd i processen. Har 

lyft fram önskemål om breddad krisplan med flera 

krisscenarion till kansliet. 

P Åsa, 

Maja 

Fortsatt arbete med att utveckla och uppdatera den interna och externa 

hemsidan för att underlätta i kommunikation och transparens.   

Löpande  P Åsa 

Kartläggning studentsektionerna. Senast gjordes en kartläggning 2012.  Löpande  Vi ämnar att denna ska hjälpa studentsektionerna med 

erfarenhetsutbyte med hur kan man arbeta studerandefackligt 

och organisera sig.  

P Åsa & 

Maja 

Digital lunch för styrelsen varje onsdag kl 11.30-12.30. Hela 

året 

De som vill och kan koppla upp sig och äter lunch tillsammans 

för att få lite mer kontakt under veckorna mellan möten. 

P Presidiet. 

Löpande arbete med att uppdatera kontaktuppgifter etc. för både 

studentsektioner, ledamöter och valberedning.  

Löpande  P Åsa  

 
  



 

 

 

Medlemsutbildning 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Att anordna utbildning i opinionsbildning och ledarskap för aktiva studentmedlemmar och doktorander i Saco. 

Det första presidierådet för hösten hade temat opinionsbildning. 

Inbjuden föreläsare var Lisa Gemmel som är skribent och tidigare 

ordförande för Saco studentråd.  

19 

november  

20 deltagare.  A Åsa  

Presidiet har besökt Sveriges farmaceuter extra insatta årsmöte för att 

berätta mer om Saco studentråd och hur vi arbetar opinionsmässigt.  

4 

december. 

 A Åsa & 

Mimmi 

Presidiet har besökt DIK students expertgrupp uppstarsmöte och 

berättat om Saco studentråd och hur man kan arbete opinionsmässigt 

samt ur ett grönt perspektiv.  

20 

november. 

 A Åsa & 

Mimmi 

Planerat besök hos Tandläkarna student och Fysioteraputerna student.  Under 

VT21 

 P Åsa  

Presidierådet – Tema härskartekniker med föreläsare från 

maktsalongen.  

21 januari  18 deltagare.  A Åsa 

Medlemsråd – Temat var HBTQI och föreläsaren var Daniel 

Hjalmarsson. Mångfalds och likabehandlingsplanen lyftes av styrelsen 

för att sprida kunskap om den.  

23 januari  12 deltagare.  A Åsa 

Presidieråd – Tema digitala kanaler med Agnes Hedin från Saco 

kansliet.  

11 mars  12 deltagare.  A Åsa 

Medlemsråd – Tema Motionskola gästas av Göran Arrius ordförande 

för Saco.  

13 mars  10 deltagare.  A Åsa 

Diskussionskväll – Överlämning  18 mars  10 deltagare.  A Maja, 

Albert, 

Alva, 

Åsa  

Debattskrivkväll – arrangeras tillsammans med Naturvetarnas students 

ordförande Daniel Nord.  

 8 deltagare. A Åsa, 

Daniel  

 



 

 

Medlems- och presidieråd 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Att anordna medlemsråd.  

Att hålla en halvtidsavstämning i samband med ett medlemsråd.  

Att sända ut kallelse 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. 

Skickat ut kallelse till de digitala presidie- och medlemsråden tillsammans 

med länk för Teams mötet. Tillfällena är planerat till den 19 och 23 

november. 

 Utskickad 2/1–21 fyra veckor innan.  A Åsa 

Skickat ut kallelse till de digitala presidie- och medlemsråden tillsammans 

med länk för Teams mötet. För detta medlems- och presidieråd fanns 

information på hemsidan om innehållet upplagt 6 veckor innan. Tillfällena 

är planerat till den 21 och 23 jan. 

 Utskickad 3/11–21 fyra veckor innan.  A Åsa  

Planerar att skicka ut kallelse till de digitala presidie- och medlemsråden 

tillsammans med länk för Teams mötet. Tillfällena är planerad till den 11 

och 13 mars.  

 Utskickad 12/2–21 Fyra veckor innan.  A Åsa 

 

Alumner 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Att arrangera minst en träff för Saco studentråds alumner. 

På grund utav Coronapandemin har vi istället för en fysisk alumnträff 

försökt uppvakta våra alumner genom julkort med rim om deras 

engagemang i Saco studentråd. 

14 dec.  Totalt har det skickats 42 st kort.  A Åsa & 

Mimmi, 

Maja, 

Albert.  

Utlyst annons med intresse för att medverka i den fackliga akademin i 

Alumngruppen på Linkedin.  

 God feedback från gruppen.  A Åsa  

 

LSU och Internationellt arbete 
    



 

 

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

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. 

Har uppmuntrat sina medlemmar att delta i LSU utbildning kring hållbart 

styrelsearbete ”Vi brinner”. Detta har spridits via facebookgruppen och 

via mail till studentsektionerna och deras studentsamordnare.  

HT20  A Åsa 

Har arrangerat och kallat till möte med Nordvison.  12 nov  Totalt sju deltagare från Sverige, Norge, Finland och Danmark. 

Island uteblev. På plats var även personal från NFS.  

A Åsa  

Har arrangerat The youth committee årsmöte för hösten. Presenterade 

Sveriges arbete inom Ungdomsgarantin och medverkan som ledare 

under mötet.  

9 dec Deltagare 22 från olika federationer runt omkring i Europa.  A Åsa  

Har deltagit ledamot i Europafackets utbildnings- och kvinnokommitté vid 

två tillfällen digitalt under hösten. Samt den 3 mars i kvinnokommittén. 

HT 1 

dec & 

30 sep.  

VT 3 

mars.  

 A Åsa  

Deltagit i konsultation kring EU:s ungdomsdialog. Bjöd även in 

studentsektionerna.  

21 

oktober 

Psykologförbundets studeranderåd och Sloss deltog vid tillfället.  A Åsa och 

Mimmi 

Har deltagit vid 16 möten med Europafackets ungdomsstyrelse, inom 

mötena planeras olika projekt med internationell anknytning. Mötena sker 

löpande.  

HT20, 

VT21 

 P Åsa 

 

 

Mandatfördelningsutredning 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Att utreda mandatfördelning på kongressen. 

Att tillsätta en referensgrupp för utredning där studentsektionerna ges möjlighet att delta i utredningen. 

Att föra en dialog med Saco om utredningen. 

 



 

 

Att Saco studentråds styrelse till nästkommande kongress ska lägga fram förslag på hur även doktoranderna i SULF kan garanteras rätt antal mandat.  

Att ge Saco studentråds styrelse i uppdrag att räkna in SULF:s doktorandmedlemmar i mandatfördelningsuträkningen till kongressen 2021. 

Tillsatt en extern utredare med god kännedom om Saco studentråd 

och medlemssektionerna. 

November   A Presidiet 

En grupp bestående av företrädare för medlemssektionerna har tagit 

fram ett förslag. 

  A Processledare 

Tobias Å 

En öppen dialog har genomförts på ett medlemsråd.  Genomfördes den 13 mars.  A Presidiet  

Dialog har förts med Sacos chefsjurist.   A Processledare 

En särskild skrivning i förslaget säkerställer att SULFs 

doktorandmedlemmar räknas in. 

  A Processledare 

 

Övrig verksamhet 
    

   Aktivitet Datum Mätbarhet Status Ansvar 

Verksamhet som utförs men som inte passar in under någon särskild att-sats. 

Preliminär bokat kongresslokal med generösa avbokningsregler.  21 nov Bokat den 21 november. AVBOKAD.  A Åsa  

Har arbetat med att uppdatera den interna hemsidan samt 

tillgängliggöra kongressprotokoll. I detta arbete ingår även postturné 

för signering av kongressprotokoll samt synliggöra och sprida den 

interna hemsidan för studentsektionerna.  

HT20  A  

Har arbetat med att uppdatera den externa hemsidan med remissvar, 

artiklar och event. Samt lägga upp tillgängliggöra protokoll från mötena 

på den interna. I detta arbete ingår även postturné för signering av 

protokoll.  

Löpande   P Åsa 

Utskickat Nyhetsbrev om Saco studentråds mediautspel och olika 

aktiviteter som skett inom studentsektionerna.  

10 nov  Utskickat till totalt 51 kontakter inom Sacofederationen.  A Åsa  

Utskickat Nyhetsbrev  18 mars  Utskickat till 52 kontakter inom Sacofederationen.    

Deltagande på Saco kansliets ledningsgruppsmöten Hela året Studentrådet deltar några minuter dör att dra vår verksamhet 

och hitta eventuella samarbetsytor eller för att reda ut 

frågetecken. 

P Åsa och 

Mimmi 



 

 

Arrangerat Studentsamordnarträff för Sacofederations 

studentsamordnare. 

8 okt Deltagare 11.  A Åsa  

Arrangerat Studentsamordnarträff för Sacofederations 

studentsamordnare.  

22 mars  Deltagare 6.  A Åsa 

Motioner till Sacos kongress   EjP  

Arrangerat extrakongress och nyval av ledamöter   A Presidiet 

Introducerat tre nya ledamöter till verksamheten   A Presidiet 

Lyft studentsektionernas situation i och med pandemin för 

Sacostyrelsen.  

December  A Mimmi 

I samband med utskick av Federationsnytt skickades en uppmaning till 

kanslierna att uppmärksamma sina studentsektioner under pandemin.  

18 dec  Detta skickades till hela federationens kanslier bland annat.  A Åsa  

Årligt möte med stora Sacos valberedning. Augusti  Dialog om Studentrådets syn på Sacostyrelsen och 

studentrådets deltagande i Sacostyrelsen. 

A Mimmi 

 


