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S-studenters 30:e kongress i Karlstad är avslutad. Valrörelserna är över och S-studenter 
samlas för att fortsätta sin idéutveckling för att föra socialdemokratin framåt. När det 
starka välfärdssamhället håller på att urholkas krävs progressiva reformförslag som 
visar en annan väg. Under kongressen antogs ett nytt reformprogram där vi bland 
annat fastslår att höjda skatter för de som tjänar mest är nödvändiga för att rädda 
välfärden, samt föreslår en rad nya miljöreformer och ett utökat studiemedel som 
främjar livslångt lärande. 
 
Malin Malm valdes enhälligt till ny förbundsordförande och tänker de kommande två 
åren arbeta för att lyfta studenters röster för ett friare, mer jämlikt samhälle. Frida 
Gunnarsson återvaldes som vice förbundsordförande. Anton Jordås sitter sedan 
tidigare som förbundssekreterare. Lotten Hammar, Martin Pudaric, Emma Fastesson 
Lindgren, Jakob Stone, Luwam Ghebremichael, Jacob Segerlind, Moa Wikén och Sofia 
Olsson valdes till förbundsstyrelsen.  
 
Klimatomställningen 
Kongressen tog ställning för en radikal och omfattade klimatpolitik där vi vill se 
inrättandet av en ny grön investeringsbank och en investeringsbudget som ska satsa på 
gröna projekt och ett förbud av kortdistansflyg, inklusive sträckan Stockholm-Göteborg. 
Klimatomställningen är nödvändig men dess kostnader får inte bäras oproportionerligt 
av glesbyggden, varför s-studenter vill se att glesbyggdskommuner kompenseras för 
tuffare klimatpolitik och nya satsningar på infrastruktur fördelas över hela landet.  
 
Ett hållbart arbetsliv 
S-studenter kämpar för en trygg arbetsmiljö. Människor ska kunna arbeta ett helt 
arbetsliv utan att bli skadade eller utmattade. Arbetare ska kunna vara hemma från 
jobbet när de är sjuka utan att oroa sig för sin försörjning. Därför driver vi frågan om 
avskaffandet av karensdagen. Kongressen har även beslutat om flera förslag för att 
motverka diskriminering under anställningsprocesser. S-studenter fortsätter också driva 
de systemförändrande frågorna och har enats om att verka för ett införande av en 
sjätte semestervecka och 35 timmars arbetsvecka.   
 
Framtidens studiemedel  



På det högskolepolitiska området har steg tagits för att förbättra framtidens 
studiemedel och främja livslångt lärande, bland annat genom möjligheten att 
återanvända studiemedelsveckor efter återbetalning. Krav ställs också på universitet 
och högskolor om ökad transparens om lärarledd tid gentemot studenter.  
 
 
 
 


