


 

 

Motion 1 - Klimatvänliga pensioner: för en hållbar framtid för 

alla studenter 

DIK student (Filip Hallbäck, Joel Albinsson, Malin Wilhelmsson, Nicklas Widing, Niva 
Ekgren, Sanna Nyholt) 

 
I december 2015 slöt Förenta Nationerna ett internationellt klimatavtal - Parisavtalet. 
Grundpremissen bygger på en överenskommelse från världens ledare att jordens 
temperatur inte får höjas mer än två grader och att de ska arbeta för att ökningen 
stannar vid 1,5 grader. Den övergripande inriktningen är att samtliga länder världen 
över måste föra en nationell politik som bidrar till att begränsa riskerna med 
klimatförändringar. 
 
En grundförutsättning för att förverkliga Parisavtalets ambition är att minst 80 
procent av de resterande fossila bränslena ligger kvar i marken. Med det i åtanke är 
det både ohållbart och oetiskt att bidra till att stödja de bolag och verksamheter vars 
primära målsättning är att utvinna just fossila bränslen. Ändå fortsätter svenska 
staten idag att investera våra pensionspengar i just fossila bränslen, vilket vi från 
studentfackligt håll kraftigt motsätter oss. 
 
DIK student yrkar därför på att Saco studentråd antar frågan om ett hållbart 
pensionssystem som en prioriterad sakfråga. Förbundets medlemmar ska förr eller 
senare välja tjänstepension för första gången, och vi vill att våra pengar investeras 
etiskt och klimatsmart. Våra pensionspengar ska fungera som en framtidsförsäkring, 
men vilken framtid väntar oss med ett pensionssystem som investerar miljöfarligt? 
 
För att vända utvecklingen måste hållbara och klimatvänliga pensionsplaceringar bli 
norm. När det gäller klimatkrisen är ingens framtid individuell - alla drabbas. Därför 
räcker det inte att hållbara placeringar är en valmöjlighet för enskilda medvetna 
individer. Saco studentråd måste vara i framkant i arbetet för klimatvänliga pensioner 
genom att driva på för att regeringen ska fastställa i lagar och regelverk att inga 
placeringar av våra pensionspengar får ske i företag vars huvudsakliga verksamhet 
är att utvinna och producera fossila bränslen. Saco studentråd bör också påverka 
Saco, och i förlängningen alla Sacoförbund, att driva frågan framåt. 
 
DIK Student yrkar: 
att kongressen beslutar att ge Saco studentråd i uppdrag att aktivt driva frågan om 
miljömässigt hållbart placerade pensionspengar, i enlighet med motionens 
intentioner. 
 
att kongressen beslutar att ge Saco studentråd i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan 
för klimatvänligt pensionssparande för medlemmarna, i enlighet med motionens 
intentioner. 
  



 

 

Motion 1 – Styrelsens motionssvar 

Saco studentråd börja med att tacka DIK student för en välskriven motion. 
Motionärerna lyfter en av vår tids största ödesfrågor och har rätt i att det är i allas 
intresse att vända den negativa klimatutvecklingen. I Saco studentråds facklig-
politiska program framgår att Saco studentråd anser att “fackföreningar ska ta 
ansvar för att investera förvaltat kapital i etiska och klimatvänliga alternativ”. Utöver 
det har Saco studentråd numera en rad viktiga ställningstaganden vad gäller klimat- 
och miljöområdet avseende fackligt- och förhandlingsarbete. Men precis som 
motionärerna uttrycker är det viktigt att Saco studentråd tar en mer aktiv roll i frågan 
om hållbar utveckling.  
 
Vad gäller den första att-satsen anser styrelsen däremot att det är svårt att i 
dagsläget veta hur Saco studentråd bäst hade kunnat agera i frågan om hållbar 
utveckling under det kommande året. Verksamhetsplanen styr styrelsens arbete 
under verksamhetsåret och bör därför utformas på ett sätt som tillåter den 
kommande styrelsen att agera i hållbarhetsfrågan utifrån vad som är lämpligt i 
samhällsdebatten.  

Styrelsen har därför tagit inspiration av motionen och valt att betona hållbarhet i en 
punkt i förslaget till verksamhetsplan för året 2021-2022. I det gångna årets 
verksamhetsplan fanns punkten “Att lyfta vikten av trygghet från studieliv till yrkesliv 
och pension“. I förslaget till verksamhetshetplan för året 2021-2022 har denna punkt 
ändrats till “Att lyfta vikten av trygghet och hållbarhet från studieliv till yrkesliv och 
pension“. Genom detta tillägg kommer styrelsen behöva driva ett aktivt 
hållbarhetsarbete, men får utifrån samhällsdebatten och styrelsens kompetenser 
möjlighet att lyfta de aspekter av hållbarhetsfrågan som är mest aktuella och där 
studentrådet kan göra störst skillnad.  

Vad gäller motionens andra att-sats anser styrelsen att det är en alltför stor och 
resurskrävande fråga för Saco studentråd att ta fram en bra handlingsplan för 
klimatvänligt pensionssparande. Hos Saco studentråd finns inte expertisen för att 
genomföra ett sådant arbete på ett tillfredställande sätt. Däremot kan Saco 
studentråd fylla en viktig roll vad gäller information om klimatvänligt 
pensionssparande. För att inte släppa frågan föreslår styrelsen att inför kommande 
Saco-kongress i november lägga en motion som ger Saco i uppdrag att arbeta med 
klimatvänligt pensionssparande för både student- och yrkesverksamma medlemmar.  

Med bakgrund av den föreslagna att-satsen i verksamhetsplanen samt avsikten att 
lägga fram en motion till Sacos kongress i november föreslår styrelsen att avslå 
motionen i sin helhet. 

Därför föreslår Saco studentråds styrelse  

Att avslå motionen i sin helhet. 

  



 

 

 

Motion 2 - Komplettering av utländska examina  

Akavia Studerandesektion 
 
Idag är många utländska akademiker överkvalificerade för sina jobb eller arbetslösa. 
En studie som genomfördes på uppdrag av Jusek visar att de offentliga finanserna 
skulle öka med nästan 13 miljarder om utrikes födda akademiker hade jobb som 
motsvarar deras utbildning.1 Att detta är en viktig samhällsfråga har betonats även 
av Saco som lyfter fram vikten av karriär på lika villkor och betydelsen av en bättre 
fungerande arbetsmarknad.2 Nu är frågans betydelse för Sveriges ekonomi, och dess 
vikt för individens möjligheter på arbetsmarknaden är större än någonsin, mot 
bakgrund av den rådande pandemin.  
 
En nyckel till rätt jobb för utländska akademiker är effektiva, rättvisa och flexibla 
möjligheter till komplettering av utbildningar. Idag saknas dock 
kompletteringsutbildningar för många grupper av akademiker, exempelvis 
samhällsvetare, personalvetare, kommunikatörer, naturvetare och hälsovetare. En 
del kompletterande utbildningar som finns idag, enbart erbjuds på ett lärosäte i hela 
landet. Vissa kompletterande utbildningar leder inte till svenska examina. Följden är 
att utländska akademiker blir hänvisade till vanliga högskoleutbildningar som tar 3–5 
år av heltidsstudier, för att kunna erhålla motsvarande svenska examina. Detta 
förlänger integrationstiden avsevärt och är inte tillfredställande.  
 
Därför anser Akavia studerandesektion att det behövs kompletteringsutbildningar på 
fler högskolor och universitet samt för fler grupper av akademiker. Dessutom bör 
kompletterande utbildningar resultera i akademiska examina för att utbildningarna 
ska i praktiken leda till jobb. Akavia studerandesektion delar uppfattningen som Saco 
uttryckt, nämligen att det behövs ett tydligare uppdrag och medföljande finansiering 
till universitet och högskolor vad gäller kompletterande utbildningar.3  
 
Det saknas idag ett ställningstagande från Saco i kompletteringsfrågan. Däremot har 
valideringsfrågan kommit till uttryck i Saco Studentråds utbildningspolitiska program 
(2020–2023) i form av att-satser, samt lyfts fram i dess verksamhetsplan (2019–
2021). Akavia studerandesektion ser mycket positivt på detta men anser att även 
kompletteringsfrågan är viktig i sammanhanget eftersom validering enbart får ett 
värde om det samtidigt finns effektiva möjligheter att komplettera med den 
utbildning som saknas.  
 
En uppfattning om att ”alla individer, oavsett bakgrund, ska ges lika förutsättningar 
att antas till och slutföra en högre utbildning” återfinns i Saco Studentråds 
utbildningspolitiska program och i verksamhetsplanen. Där betonas också vikten av 

 
1 Jusek, ”Rätt jobb för utrikes födda akademiker”, 2018, 
www.jusek.se/contentassets/5e1fba7812414fc1b657173d669c2847/rapport_ratt-jobb-at-utrikes-foddaslutlig-slutlig.pdf 
2 Saco, ”Sveriges utrikesfödda akademiker”, 2015, 

www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapporter/2015_sveriges_utriksfodda_akademiker.pdf 
3 Saco, ”Förslag för snabbare integration av nyanlända akademiker”, 2018, 

www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapporter/2018-sacos-forslag-for-snabbare-integration-av-nyanlanda-akademiker.pdf 



 

 

en breddad rekrytering och antagning för att möjliggöra en större mångfald av 
studenter. För att detta ska kunna förverkligas behöver högskoleutbildning i 
praktiken vara mer tillgänglig för utländska akademiker, och för att uppnå detta är 
det väsentligt att bättre möjligheter till komplettering av utländska examina skapas. 
 
Därför yrkar Akavia studerandesektion:  
Att under rubriken En hög kvalité inom högre utbildning i Saco Studentråds 
utbildningspolitiska program lägga till punkten “Det ska finnas rättvisa, effektiva och 
flexibla möjligheter för akademiker att komplettera utländsk examen samt erhålla 
motsvarande svensk examen”.  
 
Att Saco Studentråd ska verka för att fler kompletterande utbildningar skapas, fler 
grupper av akademiker får tillgång till dem, samt för att kompletterande utbildningar 
leder till svenska examina.  
  
  



 

 

Motion 2 - Styrelsens motionssvar 
 

Saco studentråds styrelse vill tacka motionären för den inkomna motionen. Styrelsen 

delar motionärens syn i denna fråga och instämmer att det bör finnas skrivningar om 

möjligheten att komplettera utbildningar. Styrelsen anser att formuleringen i den 

första att-satsen från Akavia studerandesektion är bra men att den bör ligga under 

samma avsnitt som skrivningar kring tillgodoräknande av utländska studiemeriter 

samt validering. Styrelsen anser därför motionen besvarad till förmån för styrelsens 

proposition om ändring i det utbildningspolitiska programmet. 

 

Styrelsen instämmer med motionären att fler kompletterande utbildningar bör finnas 

tillgängliga, men styrelsen anser att det är upp till varje profession att aktivt bidra till 

utveckling av dessa och det är således inte en direkt prioriterad fråga för Saco 

studentråds verksamhetsplan. Men i och med att det finns med i det politiska 

programmet så finns frågan med när företrädare för Saco studentråd har möten och 

för dialog med berörda instanser. Därför anser styrelsen att kongressen bör avslå 

motionens andra att-sats. 

 
Därför föreslår Saco studentråds styrelse  
Att  anse motionens första att-sats besvarad. 

 

Att  avslå motionens andra att-sats i sin helhet. 
 

  



 

 

 

Motion 3 - Golv för lärarledd tid  

Akavia Studerandesektion 
 
I rapporten “Lärarledd tid i den svenska högskolan - en studie av scheman” (2018) 
skriven av universitetskanslersämbetet (UKÄ) framkommer det att Sverige är det 
land i Europa som tillhandahåller det minsta antalet lärarledda undervisningstimmar 
per student. Exempelvis har Sverige hälften så mycket lärarledd undervisningstid 
som Danmark, Schweiz och Polen har. Det finns dessutom stora skillnader mellan 
antalet lärarledda undervisningstimmar mellan naturvetenskapliga utbildningar och 
humaniora samt samhällsvetenskapliga utbildningar på svenska universitet och 
högskolor. Ett tydligt exempel på detta är att den genomsnittliga lärarledda 
undervisningstiden för studenter som studerar naturvetenskapliga, tekniska eller 
farmaceutiska utbildningar är 15 h/vecka, medan den genomsnittliga lärarledda 
undervisningstiden för studenter som studerar humanistiska, samhällsvetenskapliga 
eller juridiska utbildningar ligger på 8 h/vecka.  
 
I dagsläget finns det inte någon stadgad nedre gräns gällande hur mycket lärarledd 
tid som ska tilldelas studenter. Däremot beskriver UKÄ i den ovan nämnda rapporten 
en rekommendation om en basnivå på 9 timmar lärarledd tid per vecka. Denna 
miniminivå uppfylls inte i nuläget, särskilt inte inom humaniora och 
samhällsvetenskapliga utbildningar.  
 
Att andelen lärarledd undervisningstid till viss del varierar mellan de olika 
utbildningarna är väntat. Detta är exempelvis relaterat till omfattningen av de olika 
utbildningarna, hur utbildningarna är utformade samt hur stor ersättning 
utbildningarna erhåller. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara så att fler 
lärarledda undervisningstimmar leder till en bättre undervisning inom alla olika 
ämnen/kurser. Det är inte motionens avsikt att antalet timmar för de som har fler 
timmar än minimigränsen ska minska och det är inte heller motionens mening att 
antalet timmar för högskolestudier ska öka generellt, om en minimigräns är uppnådd 
och behovet inte finns.  
 
Däremot förespråkar Akavias studerandesektion att det bör finnas ett golv för 
andelen lärarledd undervisningstid. Detta för att säkerställa att studenter vid Sveriges 
universitet och högskolor dels får den andel lärarledd undervisningstid som en 
heltidssysselsättning som heltidsstudier faktiskt innebär, dels för att öka jämlikheten 
då studenter kan ha olika stora behov av lärarledd undervisning. Detta går även i 
linje med Saco studentråds utbildningspolitiska program gällande visionen om att 
“alla studenter ska garanteras en utbildning av hög kvalitet” vilket bland annat 
förutsätter “... att studenter får tillräcklig kontakt med undervisande personal. Det 
avser såväl lärarledd tid och genomtänkta uppgifter som möjlighet till återkoppling 



 

 

på arbetet.”4 Att alla studenter ska säkerställas en hög kvalitet i sin utbildning är inte 
enbart en fråga om tillfredsställande av kvalitet, utan även en fråga om jämlikhet.  
 
En nedre gräns för andelen lärarledd tid kan dessutom anses vara extra relevant i 
dagsläget, då undervisningen främst sker digitalt till följd av covid-19 pandemin. 
Digitaliseringen av undervisningen kan tänkas öka studenternas behov av struktur 
och tydlighet, varav ett minimum gällande lärarledd undervisning kan bidra till ett 
främjande av dessa. Med lärarledd tid avses föreläsningar, lektioner, seminarier, 
handledning och respons på examinationer.  
 
Akavia studerandesektion föreslår därför:  
 
Att Saco studentråd i sitt utbildningspolitiska program, under stycket “En hög kvalitet 
inom högre utbildning” (s. 3) ska lägga till följande punkt: “Heltidsstudier vid svenska 
lärosäten ska på grundnivå som regel motsvara minst 10 lärarledda timmar per 
vecka.”  
 
 
  

 
4 Saco studentråd. Ingen ska ångra sin utbildning – Saco studentråds utbildningspolitiska program 2020–2023, 
3. 



 

 

Motion 3 - Styrelsens motionssvar 
 

Saco studentråd tackar för en välskriven motion. Vi delar uppfattningen om att kvalitén på 

utbildningar är en mycket viktig fråga, och en fråga som har aktualiserats ännu mer i och 

med distansstudier under covid-19.  

 

Precis som Akavia studerandesektion skriver i sin motion är det inte nödvändigtvis så att mer 

lärarledd tid ger högre kvalité på utbildning. Däremot delar vi uppfattningen om att 

utbildning på grundnivå ställer höga krav på lärosäten att säkerställa högkvalitativ 

utbildningskvalité. Studerande som börjar på grundnivå utan tidigare förkunskaper i ämnet 

ska få goda möjligheter att tillgodogöra sig kunskap, och detta kräver bland annat lärarledd 

undervisningstid som exempelvis föreläsningar, seminarier, handledning, laborationer med 

mera.  

 

Det är styrelsens mening att varje individ ska få den mängd lärarledda timmar som den är i 

behov av. Vi vill poängtera att kurser är olika, och att det kräver olika mängd lärarledda 

timmar för att hålla hög nivå. Givetvis finns det undantag från detta även på grundnivå, men 

dessa ter sig inte alls på samma sätt som utbildningar på avancerad- eller doktorandnivå.  

 

Vi föreslår därför att som regel ha 10 lärarledda timmar i snitt per vecka på grundnivå. 

Detta är alltså ett minimikrav, och vi instämmer i motionens avsikt att inte påverka de 

utbildningar som redan idag uppfyller dessa kriterier.  

 

Styrelsen kommer därför lägga fram en proposition där följande punkt läggs till det politiska 

programmet: “Heltidsstudier vid svenska lärosäten ska på grundnivå som regel motsvara i 

snitt minst 10 lärarledda timmar per vecka”. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen att 

avslå motionen i sin helhet. 

 

Därför föreslår Saco studentråds styrelse  
 
Att avslå motionen i sin helhet till fördel för styrelsens proposition. 

 
  



 

 

 

 

Motion 4 - Förslag om stadgeändring  

Akavia Studerandesektion 
 
I dagsläget krävs en enkel majoritet för kongressbeslut i enlighet med §10 rösträtt 
och omröstning. Vid ett lika röstetal avgör lotten. För att minimera risken att beslut 
ska baseras på slumpen finns det en tydlig möjlig ändring av denna process. Denna 
ändring är att vid lika röstetal öppnas diskussion upp igen innan omröstning. Om 
röstetalet kvarstår lika efter en (1) omröstning avgör lotten.  
 
Akavia studerandesektion föreslår därför: 
Att i §10 Rösträtt och omröstning ändra och lägga till följande i andra stycket: 
“Kongressbeslut tas enligt principen om enkel majoritet, såvida inte stadgan 
föreskriver annat. Vid lika röstetal öppnas diskussion upp igen innan omröstning. Om 
röstetalet kvarstår lika efter en (1) omröstning avgör lotten. Vid sluten votering ska 
giltig röstsedel uppta lika många namn på valbara personer som valet avser.”  
 
  



 

 

Motion 4 - Styrelsens motionssvar 

 

Saco studentråds styrelse vill tacka motionären för en välskriven motion. Styrelsen 
delar motionärens syn i denna fråga och har erfarenhet av omröstningar där det 
hade varit värdefullt att återuppta diskussionen. Styrelsen anser att formuleringen 
från Akavia studerandesektion är bra men styrelsen vill göra ett förtydligande i den 
befintliga formuleringen samt ett tillägg om personval. Saco studentråd genomför 
inte pläderingar för eller emot kandidater utan det är kandidaterna själva som 
presenterar sig. Därför skulle ett återupptagande av diskussion vid lika röstetal i 
personvalsärende vara olämpligt och skapa ytterligare stress för kandidaterna. Saco 
studentråds styrelse anser därför att motionen bör avslås till förmån för styrelsens 
proposition om ändring av stadgans §10. 
 
Därför föreslår Saco studentråds styrelse 
Att avslå motionen till fördel för styrelsens proposition. 

 

  



 

 

Motion 5 - Ett stärkt valberedningsarbete 

Psykologförbundets studeranderåd 
 
Vikten av valberedningarnas arbete i Sacofederationen kan inte nog understrykas. 
Med ett gott valberedningsarbete ökar chanserna att också få en bra styrelse som 
kan leda studentsektionernas arbete framåt. Ett aktivt valberedningsarbete bidrar till 
att demokratin stärks, medlemmar känner sig hörda och att förutsättningar för att 
utveckla studentsektionens verksamhet ökar. 
 
Det är ett stort ansvar att arbeta i en valberedning, men det innebär också en stor 
möjlighet att påverka och att göra skillnad. För att stötta valberedningsledamöterna i 
deras arbete är det viktigt med en tydlig arbetsordning som bidrar till att de kan följa 
en demokratisk process, och som ger ökad struktur och transparens i 
valberedningens arbete. Vår uppfattning att Saco studentråds nuvarande 
arbetsordning inte uppfyller detta utan istället är vag och fritolkande, vilket ger 
utrymme för osäkerhet, otydlighet och kan leda till missförstånd. Det skapar också 
höga trösklar för en ny valberedning att utföra sitt uppdrag. 
 
Vi ser också behovet av kontinuerlig kompetensutveckling för valberedningar. Ett sätt 
att fylla detta behov är att erbjuda forum där valberedningar i Sacofederationen kan 
träffas, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Ett sådant forum skulle också 
möjliggöra för att bjuda in föreläsare som kan erbjuda valberedningsutbildning. 
 
Sveriges Psykologförbunds Studeranderåds styrgrupp föreslår Saco 
studentråds kongress att besluta 
Att uppdra Saco studentråds valberedning att verka för att ta fram ett nytt 
förslag på arbetsordning för Saco studentråds valberedning. 
 
Att uppdra Saco studentråds styrelse att verka för att skapa utbyten mellan 
studentsektioners valberedningar inom Sacofederationen. 

 

  



 

 

Motion 5 – Styrelsens motionssvar 

Saco studentråd vill tacka motionären för en välskriven motion. Saco studentråds 

valberednings arbetsbeskrivning har under de senaste åren inte omarbetats. Vi håller 

därför med motionären om att det behövs tas ett nytt helhetsgrepp gällande detta 

styrdokument för verksamheten.  

 

Eftersom arbetet syftar till att Saco studentråds valberedning ska kunna stärka sitt 

arbete under verksamhetsåret, samt kunna lämna över en verksamhet med låga 

trösklar för att kunna sätta sig in i uppdraget för kommande nya ledamöter i 

valberedning ser vi positivt på detta. Att samverka med andra valberedningar tror 

Saco studentråd kan främja erfarenhetsutbyte och Sacofederationens enskilda 

valberedningar. Vi hoppas att även sittande valberedning ser detta som ett 

välkomnade förslag.  

 

Därför föreslår Saco studentråds styrelse 
Att  bifalla motionen i sin helhet.  
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