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Syftet med programmet 

S-studenters kongress 
2015 beslutade att 

förbundet ska ta fram 
ett reformprogram. 
Reformprogrammet 
revideras varje år.  

Syftet med 
reformprogrammet är 
att komplettera det 

allmänpolitiska 
programmet med mer 

konkreta  
reformförslag.  

Reformprogrammet är 
inte heltäckande. Det 
finns en mängd frågor 
som är viktiga och som 
S-studenter vill och ska 

driva. Reformprogrammets 
syfte är att presentera 
viktiga och konkreta 

reformer vi vill och tror 
kommer kunna 

genomföras inom de 
närmsta åren.  

Var konkreta och 
fundera på 

genomförbarhet. Det 
är bland annat det 

som ska skilja 
reformprogrammet 

från det 
allmänpolitiska 
programmet.  



Hur ett remissvar ska se ut 

Använd word!  
Spara och skicka till oss i 

word! 

Använd ändringsmarkeringar och  
lägg in konkreta förslag.  

(Alltså inte ”Kan ni omformulera detta?” eller  
”Lägg in lite text om välfärden”) 

Lägg gärna in kommentarer till era förslag! Bra 
motiveringar ökar sannolikheten för att era 

förslag kommer med.  
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Att tänka på  

 

Andra program 
 
 

Vi har också två andra 
politiska program med viktiga 

ställningstagande: det 
allmänpolitiska och det 

utbildningspolitiska.  
 
  
 

 
Upprepningar 

 
 

Försökt att undvika att 
upprepa mycket av det vi tar 

upp i dessa program.  

 

 

Kortfattat 
 
 

Förbundsstyrelsen är måna 
om att hålla programmet 
hyfsat kortfattat. Om ni vill 
lägga till reformer, fundera 

gärna om det är något ni kan 
ta bort (ej ett måste, men 

fundera gärna).  

 

 

Konkreta reformer 
 
 

Innan ni lämnar förslag, tänk 
på att det ska vara konkreta 

reformer som är lätta att 
överblicka och som är 
genomförbara i närtid.  

 
  
 



Ställ era frågor till oss! 

 
 

Har ni frågor eller 
funderingar om  

något i programmet? 
 
 

Ställ era frågor till oss via Google 
hangout den 6 mars 17-18.30 



Tidplan 

Förbundsstyrelsen 
skickar ut 

reformprogrammet på 
remiss. 

Sista dag att 
skicka in 

remissvar är den 
12 mars! 

På förbundsstyrelsens 
möte i mars behandlas 

remissvaren. Vissa 
förslag från klubbarna 
kommer med – andra 

inte.  Reformprogrammet 
behandlas på 

kongressen i maj. Här 
finns en ny chans för 

klubbarna att få in sina 
ändringsförslag i 

programmet.  



LYCKA TILL MED REMISSERNA! 


