
Revisionsberättelse 2020/2021  

Nedan skildras verksamhetsrevisorernas uppdrag såsom det är beskrivet i stadgan.

       

§ 30 Verksamhetsrevisorer      

Styrelsens och valberedningens arbete ska granskas av två (2) verksamhetsrevisorer. 

Verksamhetsrevisorer utses av kongress för nästkommande verksamhetsår. 

Verksamhetsrevisorer har till uppgift att löpande granska och följa styrelsens verksamhet 

utifrån av kongress fattade beslut samt utifrån de av Saco givna ekonomiska 

förutsättningarna. Verksamhetsrevisorerna har även till uppgift att granska och följa 

valberedningens arbete utifrån den av kongressen fastställda arbetsordningen för 

valberedningen.       

Till kongress ska verksamhetsrevisorerna avge skriftlig rapport över styrelsens arbete under 

den gångna verksamhetsperioden samt avge yttrande med motivering om tillstyrkande eller 

avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen. Kongress samt extrakongress kan även uppdra åt 

verksamhetsrevisorer att granska ytterligare verksamhet inom Saco studentråd.  

Tillvägagångssätt. 

Verksamhetsrevisorerna har under verksamhetsåret 20/21 följt styrelsens arbete på distans till 

följd av rådande pandemi. Endast vid andra delen av kongressen befann vi oss på samma 

plats. Arbetet har fungerat utan några större svårigheter med hjälp av den digitala plattformen 

Teams. Verksamhetsrevisorerna har haft ett par avstämningar med presidiet och valberedning 

under årets gång samt medverkat på diverse möten som exempelvis styrelsemöten, 

medlemsråd och presidieråd. Verksamhetsrevisorerna delgav alla närvarande en 

halvtidsrapport på medlemsrådet i januari. 

Studentrådet har under året sammanställt ett operationaliseringsschema vilket har gjort det 

enklare att följa deras arbete. I övrigt har samtliga mötesprotokoll och dokumentation 

granskats.      

   

Revisionsberättelse.   

Denna rapport avser verksamhetsåret 2020/2021. 

Revision har utförts i enlighet med stadgan. Verksamhetsrevisorerna har granskat 

verksamheten utifrån det som fastställdes under föregående kongress. 

Verksamhetsrevisorerna anser att studentrådet har handlat i enlighet med organisationens 

stadgar. 

Kongressen 2020 delades upp i två delar och genomfördes i digital regi. Enligt stadgan skall 

minst åtta styrelsemöten hållas under ett verksamhetsår (§ 22). Studentrådet har haft åtta 

styrelsemöten samt tre presidie- och medlemsråd under verksamhetsåret. Studentrådet 

träffades endast fysiskt i början av hösten 2020. 

 



Höjdpunkter 

Avhopp i styrelsen 

På grund av två avhopp i studentstyrelsen hölls en extrainsatt kongress. Det förelåg därmed 

särskilda skäl för att kalla till extra kongress (§ 15). De särskilda skälen föranleddes av 

bestämmelsen i § 23 som fastslår att studentrådet ska bestå av 5-7 ledamöter utöver presidiet. 

Valberedningen fick i uppdrag att nominera kandidater till uppdraget (§ 29). Tre nya 

ledamöter valdes in. Genomförandet var i linje med stadgan. Den extrainsatta kongressen 

togs beslut i samråd efter diskussion med såväl valberedning, presidiet och 

verksamhetsrevisorer utifrån vilka olika alternativ som var möjliga. 

Mandatfördelning 

Enligt beslut från kongress 2020 ska mandatfördelningen utredas inför nästa kongress. En 

förändring av mandatfördelningen skulle innebära en revidering av § 7 i stadgan. En 

processledare utsågs för att leda en arbetsgrupp som består av representanter från några av 

studentförbunden inom Sacofederationen. Förslaget presenterades på medlemsrådet i mars. 

Tidigare maxantal på 5 delegater, nu kom förslag på max tak på nio delegater. Mindre 

förbund ska inte få färre mandat, utan syftet är att göra mandatfördelningen mer 

representativ. Saco Studentråd ska också inför nästa kongress meddela ett förslag om hur 

doktorander i SULF ska garanteras rätt antal mandat. Arbetsgruppen förslår därför en 

stadgeförändring där doktoranderna inkluderas. Förslag till förändring av mandatfördelning 

var studentförbunden tillhanda i samband med utskick av kongresskallelsen. 

Remissvar om examensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 

Studentrådet yrkar på att införa ett examensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen för att skapa 

bättre förutsättningar att matcha spetskompetens mot rätt jobb. Arbetsmarknaden förändras. 

Lagstiftningen bör ta hänsyn till de ökade kraven på kompetensutveckling och 

kompetensskiften. Fler människor kommer röra sig in och ut ur högre utbildning. 

Studentrådet föreslår vidare ett antal förbättringar och avråder från att utöka den 

överhoppningsbara tiden i syfte att bibehålla och förbättra studenternas trygghet. 

Studentrådets interna arbete 

Gällande studentrådets interna verksamhet så ligger mycket fokus på att bedriva ett 

högkvalitativt arbete inom styrelsen, kompetensutveckling och på att skapa mötesplatser för 

alla medlemsförbund. Studentrådet har utökat antalet evenemang för engagerade studenter 

inom Sacofederationen, vilket har varit ett bra komplement till det sedvanliga 

erfarenhetsutbytet som brukar äga rum mellan studentsektioner under presidie- och 

medlemsråd. Studentrådet har även haft möten med alla studentsektioner för att få en bättre 

förståelse för deras arbete och på vilket sätt studentrådet i fortsättningen kan bistå i det.  

Studentrådet har även aktivt försökt främja ett gott klimat inom organisation genom att ta 

hjälp av Psykologifabriken. De har anammat de åtta principer som sägs leda till 

framgångsrika team. Varje onsdag har det anordnats förutsättningslösa luncher för att knyta 

starkare relationer inom styrelsen. Studentrådet håller även på att ta fram en krisplan i samråd 

med Sacokansliet. 



Studentrådet har bedrivit sin internationella verksamhet i mån det har varit möjligt under 

dessa omständigheter.  

Verksamhetsrevisorerna bedömer att i det stora hela så har studentrådet utfört sitt interna 

arbete på ett tillfredställande sätt utifrån rådande pandemi. 

Studentrådets externa arbete 

Styrelsen har arbetat aktivt för att synas utåt genom diverse debattartiklar och kampanjer. En 

stor fråga har varit studenters psykiska hälsa vilket i sig har varit en i tiden bra fråga att driva 

utifrån världsläget och hur studenter har fått ställa om mycket av sitt liv.  

Studentrådet är en aktiv del av Saco där ordförande har en adjungerad plats i Saco-styrelsen, 

där har det lyfts in perspektiv som utifrån verksamhetsrevisorernas insyn haft 

medlemsorganisationernas perspektiv och tankar om exempelvis mångfald bland Sacos 

förtroendevalda. 

Utifrån de uppdrag som kongressen har gett studentrådet samt styrelsen själva har planerat så 

har dessa utförts i nästintill sin helhet på olika vis. De få områden som ej lyckats genomförts 

är sådant som är av mindre anseende värde. Styrelsen har arbetat aktivt med att ställa om sin 

externa verksamhet utifrån pandemin, vilket i sig inte är helt självklart eller lätt. 

Valberedningens arbete 

Valberedningen regleras enligt en av kongressen fastställd arbetsordning (§ 29). Beredning av 

kandidater inför styrelseval sköts av valberedningen.  

Det har varit avhopp i valberedningen, dock utan åtgärd. Här hade det önskats ett tydligare 

arbete eller utvärdering kring hur avhopp kan undvikas och även en diskussion kring hur 

arbetsbelastningen kanske kan påverka. Valberedningen har däremot arbetat effektivt för att 

lösa de två avhoppen utefter sin förmåga med kvarvarande ledamöter. 

Avslutningsvis 

Både studentrådet och valberedningen har varit tvungen att ställa om sin verksamhet på grund 

av rådande restriktioner. Detta har medfört vissa svårigheter, men dessa har hanterats 

föredömligt. Studentrådet har på ett välplanerat sätt arbetat i syfte av uppfylla uppsatta mål.  

Överlag har studentrådet verkat i enlighet med bestämmelserna i stadgan som fastslogs under 

kongressen 2020 och senare antagen av Sacos styrelse den 8 december 2020. 

Nästa verksamhetsår inleds den 1 juli 2021 enligt § 3. 

Saco studentråds verksamhetsrevisorer föreslår kongressen besluta att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-2021.  
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