Proposition utskickad 2018-04-25

Verksamhetsplan för 2018/2019
Stockholms studenter erbjuds idag ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitet i en attraktiv
huvudstad. Samtidigt är bostadsmarkanden fortsatt tuff för Stockholms studenter och studenters
hälsa och ekonomiska situation är ytterligare områden där förbättringar krävs för att Stockholm
ska bli en mer attraktiv studentstad.
Genom studentkårerna har studenterna goda möjligheter att påverka omständigheterna kring sin
studietid på själva lärosätet, men även i övergripande frågor som är relevanta för studenter på
olika lärosäten eller i hela Stockholmsregionen. SSCO:s huvuduppdrag är att fungerar som en
samverkande kraft och som ett verktyg för att förbättra situation för studenterna i Stockholm.
SSCO har under de senaste åren genomgått en omorganisering för att anpassa sig efter de nya
förutsättningarna som avskaffandet av kårobligatoriet medfört. Omorganiseringen har framför allt
handlat om nedskärningar och bolagsdelning mellan SSCO och SSCO Service AB.
Organisationen är nu på väg att hitta ny stabilitet i slutfasen av omorganiseringen. Fokus har den
senaste tiden legat på att hitta ny ekonomisk stabilitet och att anpassa arbetssätt efter de nya
förutsättningarna. Det arbetet behöver fortgå även under nästa verksamhetsår 2018-2019, men
denna verksamhetsplan lägger även tonvikt vid att stärka organisationens relation till
medlemmarna och att utveckla organisationens politik och inflytande.

SSCO:s vision
Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en kunskapsregion i världsklass.
Studenter ska tas tillvara som en självklar del av regionens kunskapskapital och ska erkännas som
en avgörande faktor för Stockholms utveckling och tillväxt. Stockholm ska vara en attraktiv stad
för studenter att söka sig till oavsett om de kommer från Stockholm, Sverige eller världen. SSCO
ska vara den självklara rösten för Stockholms studenter gentemot beslutsfattare och andra
intresseorganisationer i regionen.

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), Box 45015, 104 30 Stockholm
Besöksadress: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2
www.ssco.se
1

Proposition utskickad 2018-04-25

SSCO:s kärnverksamhet
SSCO bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom tre områden.

Politisk påverkan och studentmedverkan
SSCO representerar Stockholmregionens studenter och medverkar i de sammanhang och beslutsprocesser som är relevanta för Stockholmsstudenternas vardag och syftar till att utveckla
Stockholm som kunskapsregion. SSCO arbetar för de gemensamma mål som Stockholms
studenter sätter upp och samarbetar med de organisationer som delar målbild med SSCO.
Under 2018/19 ska fokus inom detta verksamhetsområde ligga på att i samarbete med
medlemskårerna utveckla fler politikområden samt att effektivisera det politiska arbetet genom att
skapa nya vägar för inflytande och att professionalisera organisationens mediekommunikation

Service
SSCO skapar service för SSCO:s medlemskårer såväl som för Stockholmsregionens studenter.
Serviceverksamheten sker med målet att underlätta och bidra till medlemskårernas verksamhet
och att göra Stockholm till ett mer attraktivt val för studenter.
Under 2018/19 ska fokus inom detta verksamhetsområde ligga på att utveckla medlemskontakten
och på så sätt skapa en tydligare bild av vilken service som efterfrågas från kårerna.

Organisation
SSCO utför en löpande utvärdering av kvaliteten på SSCO:s verksamhet och strävar efter en
långsiktigt hållbar och effektiv organisationsstruktur.
Under 2018/19 ska fokus inom detta verksamhetsområde ligga på att skapa stabilitet i
organisationen genom utveckling av nya finansieringsmöjligheter och effektivisering av
administrationen.
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Målsättningar per verksamhetsområde 2018/2019
SSCO:s verksamhetsplan för 2018/2019 återkopplar till SSCO:s vision och kärnverksamhet. Varje
verksamhetsområde inleds med en punktlista som berör SSCO:s löpande verksamhet inom
respektive område som är kopplad till kärnverksamheten. Under varje verksamhetsområde finns
ett antal mål som är att betrakta som fleråriga och som organisationen under året ska sträva efter
att uppnå. Efter varje mål finns åtaganden som bör betraktas som tillvägagångssätt för att nå
målet.

Politisk påverkan och studentmedverkan

SSCO:s löpande arbete består av att:
●

Ha regelbunden kontakt med relevanta beslutsfattare och intresseorganisationer
samt etablera nya kontakter med relevanta aktörer för att kunna skapa en starkare
opinion.

●

Presentera konkreta förslag som gagnar studenterna i Stockholmsregionen.

●

Säkerställa SSCO:s position som en relevant aktör i olika regionala forum och
utvecklingsprocesser

●

Säkerställa att SSCO:s åsikter och politiska ståndpunkter är ständigt aktuella och
uppdaterade.

●

Ha regelbunden kontakt med medlemskårerna om politiken SSCO driver och om
hur den kan utvecklas.

●

Följa upp beslut om studentbostäder som har fattats och i samtal med relevanta
aktörer arbeta för att minska tiden från beslut till färdig bostad.

SSCO:s fleråriga mål och åtaganden för verksamhetsåret 18/19:
Att studenter i Stockholm kan få sin bostadssituation löst under sin första termin. Vi arbetar med
uppfyllnaden av detta mål genom att
●
●
●

Arbeta för ett ökat byggande av attraktiva bostäder för Stockholms studenter.
Följa upp hur behovet av bostäder för studenter i Stockholm förändras.
Bevaka studenters intressen i relation till utredningen som Kommittén för
modernare byggregler gör.
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●

Utveckla SSCO:s utåtriktade kommunikation om studenters behov och intressen.

Att Stockholms studenter har förutsättningar för att känna sig socialt, fysiskt och psykiskt
välmående under sin studietid. Vi arbetar med uppfyllnaden av detta mål genom att





Undersöka Stockholms studenters hälsa och mående för att identifiera orsaker till att
studenter mår dåligt och ta fram konkreta förslag på hur studenters hälsa och mående kan
förbättras.
Aktivt påverka under valåret 2018.
Utveckla SSCO:s utåtriktade kommunikation om studenters behov och intressen.

Att SSCO bedriver politiskt arbete i en bredd av olika frågor som väl avspeglar Stockholms
studentkårers och studenters intressen och behov. Vi arbetar med uppfyllnaden av detta mål genom at



Aktivt arbeta för att identifiera och utveckla nya politikområden där studenters behov
och intressen behöver värnas.
Utveckla dialogen med medlemskårerna och involvera medlemskårerna i arbetet med att
utveckla fler politikområden.

Service

SSCO:s löpande arbete består av att:


Tillgängliggöra information om SSCO:s verksamheter för medlemskårerna.



Uppmuntra till en ökad samverkan och samarbeten mellan medlemskårerna.



Tillhandahålla andrahandsförmedlingen Akademisk kvart.



Tillgodose efterfrågad service av medlemskårerna, i form av nätverk, utbildningsträffar
och forum.



Fastställa en rättssäker överklagandeprocess i SSSB genom att tillhandahålla
Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden.



Medverka i, samordna och genomföra Stockholms stora studentfestligheter.

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), Box 45015, 104 30 Stockholm
Besöksadress: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2
www.ssco.se
4

Proposition utskickad 2018-04-25



Marknadsföra och genomföra Nobellotteriet.

SSCO:s fleråriga mål och åtaganden för verksamhetsåret 18/19:
Att Akademisk kvart är en aktör på andrahandsmarknaden som tydligt står för och erbjuder
schyssta villkor, trygghet och rimliga hyror för studenter och samtidigt har en god tillväxttakt i
antal annonser på hemsidan. Vi arbetar med uppfyllnaden av detta mål genom att




Uppdatera villkoren för annonsering.
Utveckla rutinerna och metoderna för granskning av annonsörer.
Utveckla hemsidan och marknadsföringen.

Att SSCO och medlemskårerna har en öppen dialog kring vilken service som efterfrågas från
SSCO och att SSCO och medlemskårerna aktivt samarbetar kring utvecklingen av den servicen.
Vi arbetar med uppfyllnaden av detta mål genom att



Aktivt bjuda in till olika typer av forum för dialog och etablera nya kommunikationsvägar
mellan SSCO och medlemskårerna.
Aktivt arbeta med att utveckla nya typer av events, forum, utbildningar och träffar baserat
på vilken efterfrågan som identifieras.

Organisation

SSCO:s löpande arbete består av att:
●

Genomföra en strukturerad och prioriterad överlämningsperiod för hela kansliet med
innehåll av enskilda utbildningar för förtroendevalda.

●

Vårda upparbetade relationer och ingångna samarbeten.

●

Arbeta med strukturerad verksamhetsuppföljning och verksamhetsrapportering såväl till
studentrådet och styrelsen som inom kansliet.

●

Agera bolagsägare, stiftelsehuvudman och andelsinnehavare mot relevanta parter.

●

Verka för att upprätthålla god arbetsmiljö och agera arbetsgivare samt uppdragsgivare åt
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berörda parter.
●

Säkerhetsställa att SSCO är en organisation i långsiktig ekonomisk stabilitet.

●

Säkerställa SSCO:s medlemskårers förutsättningar för inflytande.

SSCO:s fleråriga mål och åtaganden för verksamhetsåret 18/19:
Att SSCO är en organisation som det är attraktivt att engagera sig i och att det vid val till
förstroendeposter finns ett flertal kandidater till varje post. Vi arbetar med uppfyllnaden av detta mål
genom att




Utöka kontakten med våra medlemskårer.
Öka antalet SSCO-events som kårmedlemmar kan delta på eller engagera sig i
anordnandet av.
Tydligare visa för kårerna att SSCO är en organisation med inflytande och möjligheter,
som det är värdefullt för kårerna att kunna påverka.

Att SSCO är en ekonomiskt och organisatoriskt långsiktigt hållbar organisation. Vi arbetar med
uppfyllnaden av detta mål genom att
●
●

●
●

Ta fram en strategi för långsiktigt hållbart nyttjande av avkastningen på organisationens
kapital.
Effektivisera det administrativa arbetet genom att se över och uppdatera
dokumentationsrutiner, övergå till nya och mer anpassade administrativa system och
utveckla mer detaljerade skriftliga överlämningsdokument.
Fortsätta utveckla ett flexibelt och specialanpassat medlemssystem där all information om
medlemskårerna kan lagras samt göras lätt att tillgå och hantera.
Vid behov starta upp ett nytt projekt eller en ny verksamhet med god potential att kunna
bidra till SSCO:s ekonomiska stabilitet.
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