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Den här Elevrådskongressen kommer vi behandla fem olika propositioner:

1. Verksamhetsplan
2. Medlemsavgift
3. Fokusfrågor
4. Stadgeändring om verksamhetsrevisorernas mandatperiod
5. Stadgeändring om Elevrådskongressens namn

Nu hoppas vi att ni läser igenom våra förslag och börjar fundera över vad ni tycker. 
Våga diskutera, våga byta åsikt och våga argumentera för vad ni tror på! Om ni har 
några frågor kring propositionerna är det bara att skicka ett mail till chiara.bergmark@
elevernasriksforbund.se eller ring/smsa till 070-718 88 01 så svarar vi!

Bästa hälsningar,
Er Förbundsstyrelse

Bild: förbundsstyrelsen 2022

Bästa medlemmar!
Snart är det dags för Elevrådskongressen 2022! Det gångna året ska sammanfattas och 
presenteras, propositioner ska behandlas och en helt ny förbundsstyrelse ska väljas. Vi 
längtar efter att få träffa er, ta del av era åsikter och se beslut fattas! Framför dig har du 
förbundsstyrelsens propositioner, det vill säga förbundsstyrelsens förslag 
för hur organisationen ska styras framöver. Den 18-20 november har ni möjlighet att 
vara med och besluta kring hur ni vill att framtiden för er organisation ska se ut. 



Verksamhetsplan 2023
Elevrådskongressen 2022

Bakgrund
En verksamhetsplan är ett dokument som bestämmer vilken verksamhet som ska bedrivas 
och vilka mål som ska uppnås under det kommande verksamhetsåret. Genom att anta 
Verksamhetsplan för 2023 bestämmer ni medlemmar vilken verksamhet som är viktigast 
för er att vi bedriver. Självklart finns det mycket som vi vill förändra och förbättra, men om 
verksamhetsplanen utökas kommer förbundsstyrelsen tvingas prioritera mellan målen 
eftersom det blir svårt att göra mer än det som står i förslaget. Därför är det bra att 
ha lite färre mål så att förbundsstyrelsen tydligt vet vad de ska prioritera under året. 
Verksamhetsplanen är i vårt förslag uppdelad i två delar; övergripande mål och mål 
utifrån organisationens syften. Varken den övergripande prioriteringen eller målen utifrån 
organisationens syften har någon inbördes prioritering.

Förbundsstyrelsens förslag
Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen 2022 
att  anta Verksamhetsplan 2023 i sin helhet.
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Övergripande mål

Verksamhetsplan 2023
Elevernas riksförbund

Elevernas riksförbund ska fortsätta bygga ett tydligt varumärke med en igenkännbar och 
stark identitet såväl internt som externt. Elevernas riksförbund ska därtill bli en attraktiv 
organisation för engagerade elever och de samhällsaktörer som arbetar mot elever. För att 
lyckas med detta ska Elevernas riksförbund vila på en bred och stabil ekonomisk grund.

Etablera varumärke

Medlemskap
Vi ska öka vårt medlemsantal för att bli en mer legitim och relevant aktör. Elevernas 
riksförbund ska skapa lojala relationer till sina medlemmar; såväl till gamla medlemmar som 
till nya medlemmar, etablera en tydlig medlemsbild såväl internt som externt, samt stötta 
medlemmarnas verksamhet.

Mål utifrån organisationens syften

Samla och stärka elever i demokratiska forum
Elevernas riksförbund ska:

Skapa forum för nätverkande
Elevernas riksförbund ska satsa på att skapa fysiska träffar, där många elever får möjlighet 
att samlas, få ny kunskap och diskutera frågor som intresserar dem.

Erbjuda utbildningar och andra kunskapshöjande insatser
Elevernas riksförbund ska erbjuda väl utformade, konkurrenskraftiga och kunskapshöjande 
utbildningar, träffar och workshops. Utöver dessa ska Elevernas riksförbund även fortsätta 
bedriva Demokratiforum för att förbättra elevers arbetsmiljö och öka dialogen mellan elever 
och skolpersonal.

Utföra skolbesök och möta elever
Elevernas riksförbund ska utföra diverse skolbesök där vi samtalar med och fokuserar på 
elevföreningarnas behov. Dessutom ska Elevernas riksförbund, genom sina 
medlemsföreningar, även verka för att nå ut till elever som inte ingår i elevföreningarna, 
genom att exempelvis ha bokbord på skolor.

Upprätthålla och utveckla medlemskontakten
Elevernas riksförbund vill fortsatt upprätthålla en god kontakt med organisationens 
medlemmar för att kunna bygga en stabil medlemsbas i vilken medlemmar känner 
förtroende för och ägandeskap över organisationen. Elevernas riksförbund ska verka för att 
medlemsföreningarna är demokratiskt uppbyggda och representerar hela sin målgrupp.
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Verksamhetsplan 2023
Elevernas riksförbund

Utbilda och sprida information om elevers rättigheter
Kunskap om rättigheter är nödvändigt för att kunna kräva dem. Elevernas riksförbund ska 
utbilda och informera om elevers rättigheter för såväl elever själva som vuxna i deras närhet.

Värna elevers rättigheter
Elevernas riksförbund ska:

Ge stöd till elever i frågor om deras rättigheter
Elevernas riksförbund ska hjälpa elever att tolka och förstå sina rättigheter samt stötta 
elever när de upplever att deras rättigheter kränkts. Elevernas riksförbund ska hänvisa elever 
till den instans eller aktör som bäst kan hjälpa dem med de frågor och problem de kontaktar 
oss för.

Verka för att alla elever får sina rättigheter förverkligade
Elevernas riksförbund ska aktivt verka för att elever får sina rättigheter förverkligade och 
hjälpa elever att utkräva sina rättigheter när dessa inte infriats.

Representera och föra fram elevers röst
Elevernas riksförbund ska:

Verka för elevers krav på politiken förverkligas
Elevernas riksförbund ska verka för att elevers åsikter, behov och tankar är en central del i 
utförandet av de reformer som utlovades under valrörelsen. Elevernas riksförbund ska se till 
att de reformer som utlovats under valrörelsen också genomförs.

Företräda elever i skoldebatten
Elevernas riksförbund är den enda elevorganisation som samlar elever på både grundskolan 
och gymnasiet. Elevernas riksförbund ska därför lyfta medlemmarnas åsikter och krav
genom att medverka i media, träffa viktiga aktörer samt delta i utredningar och 
referensgrupper.

Etablera och värna om goda relationer till andra aktörer
Ett brett nätverk är nödvändigt för att få nya perspektiv och kunskaper. Det ger Elevernas 
riksförbund möjlighet att samarbeta med andra aktörer i frågor som organisationen och 
aktörerna tycker lika i och som Elevernas riksförbund vill driva tillsammans med en annan 
aktör. Om förbundet skapar goda relationer till andra nationella aktörer kommer vårt 
påverkansarbete att nå längre.



Förbundsstyrelsens förslag

Bakgrund

Elevrådskongressen 2022

Medlemsavgift 2023

En medlemsavgift är en bestämd summa pengar som medlemmar betalar för att ansluta 
sig till en organisation. I ideella organisationer och föreningar går medlemsavgiften till 
verksamheten som tillvaratar medlemmarnas intressen. Medlemsavgiften kan också vara 
negativ, vilket innebär att det då istället fastställs en summa pengar som ska betalas ut till 
medlemmar som anslutit sig till organisationen. Beslut om vår medlemsavgift ska enligt våra 
stadgar tas på Elevrådskongressen varje år.

De som vill bli medlemmar hos Elevernas riksförbund ska kunna bli det. Hur vår 
medlemsavgift ser ut kan vara avgörande för huruvida en förening ansluter sig till oss 
eller inte. En hög medlemsavgift skulle innebära att möjligheten för medlemskap skulle 
se olika ut för olika föreningar beroende på föreningens ekonomiska förutsättningar. Vissa 
föreningar skulle alltså inte kunna ansluta sig till oss, och i längden tror vi att det skulle 
innebära ett mycket lägre medlemsantal. Ett lågt medlemsantal skulle drabba 
Elevernas riksförbund negativt, eftersom de bidrag vi får bland annat avgörs av hur många 
medlemsföreningar vi har. Därför skulle möjligen den eventuella förlorade intäkten från 
bidrag vara större än intäkterna från medlemsavgifterna. Om en låg medlemsavgift 
skulle sättas hade det troligen blivit en ekonomisk börda snarare än en vinst till följd av de 
administrativa kostnader som hade uppstått.

Att ha en negativ medlemsavgift skulle innebära att förbundets medlemmar skulle få 
pengar utbetalade när de ansluter sig till oss, vilket skulle stärka föreningarna. I dagsläget 
är det dock svårt för Elevernas riksförbund att erbjuda en negativ medlemsavgift då det 
saknas ekonomiska medel för det.

Med anledning av ovan förda resonemang föreslår förbundsstyrelsen att 2023 års
medlemsavgift fastställs till noll (0) kronor. Därtill föreslår förbundsstyrelsen att Elevernas 
riksförbund under 2023 ska utreda möjligheten att införa negativ medlemsavgift i framtiden.

5.

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen 2022
att  fastställa medlemsavgiften för 2023 till noll (0) kronor.
att  Elevernas riksförbund ska utreda möjligheterna att införa negativ medlemsavgift.
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Förbundsstyrelsens förslag

Bakgrund 
Elevernas riksförbunds fokusdokument innehåller de fokusfrågor som organisationens 
medlemmar anser är viktiga att organisationen fokuserar extra mycket på i påverkansarbetet 
på lokal, regional och nationell nivå. Vi väljer att arbeta med fokusfrågor eftersom det ger en 
tydlig inriktning för vår politik som dessutom är väl förankrad hos våra medlemmar. Det ger 
i sin tur stor slagkraft på den skolpolitiska arenans alla nivåer. En ny fokusfråga väljs varje år 
och drivs sedan i två år, varav ett år är förberedande och det andra är ett genomförande år. 
Det ger oss möjligheten att förankra frågan i hela organisationen, hitta samarbetspartners 
och få ett kraftigt genomslag i frågan. Nedan följer sju förslag på fokusfråga inför 2023-2024.

Fokusfråga 2023-2024
Elevrådskongressen 2022

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen 2022
att  anta fokusfråga XX som skolpolitisk fokusfråga för verksamhetsåren 2023-2024.
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Fokusdokument 
Elevernas riksförbund

Lärarbristen
Den utbredda bristen på lärare tvingar skolor att tumma på elevers rätt till en bra utbildning 
och rättvis betygssättning. Såväl elevers vardag som framtid drabbas av bristen på lärare. 
Det ska vara en självklarhet att elever undervisas av den lärare som sätter elevens betyg. 
Alla elever ska ha tillgång till legitimerade lärare.

Ordning och reda på skolpolitiken
Debatten om ordning och reda handlar allt för ofta om att ställa elever och lärare mot 
varandra. De politiska förslag som läggs fram fokuserar snarare åtgärdande än 
förebyggande insatser och saknar ofta stöd i forskningen. Sveriges elever förtjänar bättre. 
För att skapa en trygg arbetsmiljö krävs evidensbaserade förebyggande insatser, högt 
elevinflytande, behöriga lärare i varje klassrum och närvarande skolpersonal. Det är dags
att det blir ordning och reda på skolpolitiken.

Varning för kunskapstapp
Allt fler unga har svårigheter i läsning, läsförståelse och skrivning där arbetsgivare, 
högskolor och universitet vittnar om att allt fler unga inte har tillräckliga svenskkunskaper 
med sig från skolan. När elever går ut skolan med godkända betyg utan fullgoda 
språkkunskaper är det ett bevis på att det svenska utbildningssystemet brister systematiskt. 
För att fler elever ska vara förberedda för framtiden behöver språkliga kunskaper prioriteras. 
Därför vill vi att elevers läs- och skrivsvårigheter upptäcks tidigt och att alla elever får det 
stöd de behöver för att uppnå en språklig nivå som matchar de krav som arbetsmarknaden 
och vidare studier ställer.

Koll på betygen
Ständiga förändringar i betygssystemet orsakar en osäkerhet bland eleverna. 
Betygssättningen är en myndighetsutövning och därför måste processen för 
betygssättningen vara tydlig och jämlik för alla elever. Vi kräver att elever ska få relevant 
kunskap om hur betygsättningen går till, hur ett visst betyg kan uppnås och vart de ska 
vända sig om de upplever att de blivit orättvist bedömda.



En skola fri från mobbning 
Allt fler barn och unga rapporterar om att de blivit mobbade, sexuellt trakasserade eller 
känt sig kränkta det senaste decenniet, samtidigt som antalet barn utsatta för mobbning 
fördubblats. De vanligaste anledningarna är etnicitet, sexuell läggning och könsidentitet. 
Idag finns det för många olika instanser för anmälan. Det resulterar i att elever inte vet hur 
och på vilket sätt de kan anmäla. Därför kräver vi att elever informeras om vilka rättigheter de 
har samt var och hur de kan göra en anmälan om någon av dessa kränks. Dessutom måste 
elever inkluderas i skolans systematiska arbete mot kränkande behandling och att ansvariga 
för skolan ska agera vid behov.

Fokusdokument 
Elevernas riksförbund

Sätt likvärdigheten i fokus 
Skolan brister systematisk i sitt kompensatoriska uppdrag. Utbildning är en av de mest 
styrande faktorerna i en människas liv men trots det har Sverige ett system där elevers olika 
förutsättningar avgör villkoren för kvaliteten på deras utbildning. Skolan som mötesplats och 
utbildningsinstans är avgörande för en lyckad integration. Ett system som ska förebygga och 
motverka segregation har blivit ett system som istället bidrar till den. Detta är oacceptabelt. 
För en mer likvärdig skola kräver vi att det kompensatoriska uppdraget sätts i centrum, 
skolans finansiering blir likvärdig och statens ansvar för skolan ökar.

Källkritik på riktigt 
I en samtid präglad av desinformation och “fake news” är individens källkritiska 
förmåga avgörande. Trots detta visar flera rapporter att dagens elever inte kan skilja 
mellan fakta och åsikt; elever får alltså inte med sig de verktyg och kompetenser de 
kommer behöva för att navigera sin framtid. Det är ett svek mot dagens ungdom som kan 
få stora konsekvenser om problemet inte åtgärdas. Vi kräver därför att alla elever får en 
relevant och ändamålsenlig undervisning i källkritik anpassad efter de plattformar de rör 
sig på och de situationer de ställs inför.

8.
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Bakgrund
I dagsläget löper verksamhetsrevisorernas mandatperiod från Elevrådskongress till 
Elevrådskongress till skillnad från Förbundsstyrelsen vars mandatperiod börjar vid närmast 
efterföljande årsskifte efter Elevrådskongressen och löper fram till den 31:a december 
samma år. Anledningen till att verksamhetsrevisorernas mandatperiod löper från kongress 
till kongress är främst att det är på Elevrådskongressen som verksamhetsrevisorerna 
presenterar sitt arbete för medlemmarna. När medlemmarna har beslutat om ansvarsfrihet 
och revisionsberättelse innebär det att all granskning och allt arbete som 
verksamhetsrevisorerna gör efter Elevrådskongressen kommer att redovisas ett år senare 
på nästa Elevrådskongress.

I och med att verksamhetsrevisorernas mandatperiod och förbundsstyrelsens 
mandatperiod inte är densamma uppstår det däremot problem när en avgående 
styrelseledamot väljs till verksamhetsrevisor eller när en avgående verksamhetsrevisor väljs 
till styrelseledamot. Verksamhetsrevisorernas roll är att granska styrelsens arbete. Om någon 
både sitter i styrelsen och är ansvarig för att granska den kan inte objektivitet garanteras. 
Detta är ett problem som en av våra största bidragsgivare, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor har uppmärksammat de senaste åren, och något som vi har valt att se 
över. För oss på Elevernas riksförbund är det viktigt att alla som vill ska ha möjlighet att 
kandidera till den post de är intresserade av. Därför föreslår vi att verksamhetsrevisorernas 
mandatperiod ändras till att gälla från 1:a januari till 31:a december, samtidigt som 
Förbundsstyrelsens mandatperiod.

Elevrådskongressen 2022

Stadgeändring om 
verksamhetsrevisorernas mandatperiod

Förbundsstyrelsens förslag
Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen 2022
att   I Elevernas riksförbunds stadgar, fjärde kapitlet, femte paragrafen byta ut 
meningen “Mandatperioden för revisorer och valberedning löper från Elevrådskongress till 
nästkommande Elevrådskongress. Förbundsstyrelsen tillträder vid närmast efterföljande 
årsskifte efter Elevrådskongressen. Ett mandatår för Förbundsstyrelsen löper 1 januari till 31 
december.” till “Mandatperioden för valberedning löper från Elevrådskongress till 
Elevrådskongress. Förbundsstyrelsen och verksamhetsrevisorerna tillträder vid närmast 
efterföljande årsskifte efter Elevrådskongressen. Ett mandatår för Förbundsstyrelsen och 
verksamhetsrevisorerna löper från 1 januari till 31 december”.

9.
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Bakgrund
2021 blev den organisation som tidigare hette Sveriges elevråd - SVEA till 
Elevernas riksförbund. Ett namnbyte föreslogs då det var exkluderande att påstå att 
organisationen bara samlade elevråd. Namnbytet till Elevernas riksförbund har inneburit att 
det idag inte bara är elevråd som söker sig till oss utan även andra typer av demokratiska
elevföreningar. Det som alla våra medlemmar har gemensamt är att de är elever som vill
arbeta för en bättre och mer demokratisk skola. Trots att majoriteten av dagens
medlemmar kallar sig elevråd vore det direkt motsägelsefullt för organisationen att
arbeta för demokrati och inflytande men samtidigt exkludera elever som organiserar sig i
andra former än elevråd från att känna sig representerade hos oss. 

Namnet på vårt årsmöte ska inte begränsa vem som känner sig representerad och delaktig. 
Alla medlemmar, oavsett namn på elevföreningen, ska känna sig inkluderade och genom att 
byta namn på Elevrådskongressen till Elevkongressen skulle vi undvika risk för bristande
representation i vårt högst beslutande organ– vårt årsmöte. Därför föreslår vi att byta
namn på Elevernas riksförbunds årsmöte från Elevrådskongressen till Elevkongressen.

Elevrådskongressen 2022

Stadgeändring om 
Elevrådskongressens namn

Förbundsstyrelsens förslag
Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen 2022
att  byta namn på Elevernas riksförbunds årsmöte från Elevrådskongressen till
Elevkongressen.
att  på samtliga ställen i organisationens stadgar göra ändringar i enlighet med att-sats 1.

1
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Elevernas riksförbund
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