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Ett starkt studentmed-
bestämmande samt en 
högkvalitativ och rätts-
säker utbildning 
 
SöderS ska vara en ständigt närvarande röst vid bered-
ning av och beslut inom högskolan, oavsett om det rör 
organisatoriska frågor eller högskolans utbildningar. 
Detta är SöderS viktigaste uppdrag som både är lagstad-
gat och en essentiell del i SöderS avtal med högskolan. 
SöderS måste tillsammans med högskolan arbeta för att 
öka studentmedbestämmandet inom Södertörns högs-
kola. Mellan SöderS och ansvariga inom högskolan be-
hövs därför en dialog som syftar till att säkerställa att ar-
betet med studentrepresentation sköts korrekt och att 
det stärks långsiktigt.  
 
Samtliga av SöderS medlemmar och studenter på Söder-
törns högskola behöver vara medvetna om de möjlig-
heter som finns att förbättra sin utbildning, genom stu-
dentmedverkan och studentmedbestämmande. Inform-
ation om studenters rättigheter och skyldigheter ska vara 
lättillgängliga hos och kommuniceras ut genom SöderS. 
SöderS ska aktivt delta i och driva de för organisationen 
viktigaste frågorna i studentpolitiska diskussioner som 
förs lokalt, regionalt och på nationell nivå. 
 
SöderS ska erbjuda stöd under studietiden för alla stu-
denter på Södertörns högskola. Studenter ska känna sig 
välkomna hos SöderS och deras situation och berättelse 
ska tas på allvar. SöderS måste även erbjuda studentre-
presentanter fortbildning inom sitt uppdrag och säker-
ställa att tillsatta representanter har god kunskap kring 
sina rättigheter och skyldigheter samt hur de på bästa 
sätt skapar förändring inom högskolan. 
 
SöderS ska under verksamhetsåret 2018/19: 
 

• Vara drivande i skapandet och upprätthållandet av 
en kontinuerlig dialog med högskolans ansvariga 
för att inom högskolan öka studentmedbestäm-
mandet. 
 

• Säkerställa att kommunikation och kommunikat-
ionsmaterial rörande studenters rättigheter och 
skyldigheter utformas och görs tillgängligt för alla 
studenter på Södertörns högskola. 
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• Skapa ett upplägg kring forum, mötesplatser och 
utbildningstillfällen för SöderS studentrepresen-
tanter. 

 

Ett levande campus 
 
SöderS ska ständigt verka för att Campus Flemingsberg 
är en självklar mötesplats för studenter och en plats där 
de kan utvecklas genom utbildning och samverkan. Utö-
ver SöderS finns det på Campus Flemingsberg fem andra 
studentkårer. För att skapa ett med levande campus 
krävs god kommunikation och samverkan med samtliga 
kårer. SöderS ska skapa möjligheter för studenter att mö-
tas, arrangera evenemang och utbyta erfarenheter över 
utbildnings- och lärosätesgränser. SöderS som organisat-
ion ska säkerställa att de samarbeten och avtal som sluts 
bidrar till kunskapsutveckling och stärker arbetslivsan-
knytningen för studenter. 
 
En förutsättning för att utveckla campus är god kontakt 
och samverkan mellan SöderS medlemsföreningar och 
verksamheter grundläggande. SöderS ska även erbjuda 
stöd till medlemsföreningar och verksamheter och ge 
studenter goda förutsättningar för att starta och fram-
gångsrikt driva en medlemsförening eller verksamhet. 
SöderS ska aktivt arbeta för att skapa gemensamma mö-
tesplatser och tillhandahålla lokaler för samtliga studen-
ter på Campus Flemingsberg. 
 
Kontakt och samverkan med Huddinge kommun samt 
organisationer och företag inom kommunen bör utveck-
las. SöderS som organisation kan med en lokal bas skapa 
ett tydligare fokus på Campus Flemingsberg och sedan 
utöka detta fokus regionalt i Stockholmsregionen. För-
måner knutna till ett medlemskap i SöderS ska i stor ut-
sträckning vara fokuserade i och runt Flemingsberg. Sö-
derS bör därför bidra till och även själva driva vidare Fle-
mingsbergs förenade studentkårers arbete för att göra 
Flemingsberg till en attraktiv plats att leva och studera 
på. 
 
SöderS ska under verksamhetsåret 2018/19: 
 

• Utveckla samtliga lokaler med kunskapsutbyte 
och samverkan i åtanke för att skapa mötesplatser 
för studenter på Campus Flemingsberg. 
 

• Ta fram material och skapa mötesplatser för med-
lemsföreningar, verksamheter och studenter för 
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att öka antalet föreningsaktiva inom SöderS. 
 

• Skapa en bas av samarbeten med organisationer 
och företag baserade eller verksamma i Huddinge 
kommun, i Flemingsberg och på Campus Fle-
mingsberg. 

 

En hållbar och transpa-
rent studentrörelse 
 
SöderS ska vara en organisation som fortsätter att växa, i 
medlemsantal och i antalet studenter som väljer att söka 
våra förtroendeuppdrag. Som organisation måste SöderS 
därför vara tydliga i kommunikationen gentemot med-
lemmar och studenter och vara transparenta med hur vår 
organisation är uppbyggd och vilka beslut som tas. För 
att detta ska vara möjligt behövs tydliga strukturer och 
bestämmelser rörande beslutsprocesser och arbetsmiljö. 
SöderS måste därav ha en arbets- och delegationsord-
ning som tydliggör ansvarsfördelning och vad anställda 
och arvoderade bör fokusera på i sitt arbete. SöderS an-
ställda, arvoderade och förtroendevalda ska få möjlig-
heten till vidareutbildning och kompetensutveckling 
inom sitt uppdrag. 
 
Som medlem i SöderS ska du kunna identifiera dig med 
organisationen och det arbete som bedrivs, du ska även 
veta vilka möjligheter du har att bidra till eller förändra 
detta arbete. SöderS ska sträva efter att ta vara på varje 
medlem och students erfarenheter för att kunna vara en 
medlemsburen verksamhet. Inom organisationen behövs 
tydliga riktlinjer kring hur kommunikation ska ske och vil-
ken bild av organisationen som ska kommuniceras ut. Sö-
derS kommunikation måste vara sammanhängande och 
i linje med organisationens beslut och styrdokument rö-
rande kommunikation. 
 
SöderS ska etablera en kontinuerlig kontakt med ansva-
riga inom medlemsföreningar och verksamheter. Med-
lemsföreningar och verksamheter ska synas i SöderS alla 
flöden och kommunikation, likaså ska information om 
SöderS spridas inom alla medlemsföreningar och verk-
samheter. SöderS måste ha en kontinuerlig närvaro vid 
medlemsföreningars och verksamheters styrelse- eller ut-
skottsmöten. Detta för att kommunicera vad som sker 
inom SöderS som organisation men även för att infor-
mera om det arbetet som bedrivs och möjligheterna till 
att ha inflytande över detsamma. 
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SöderS ska under verksamhetsåret 2018/19: 
 

• Ta fram material kring vad som sker och vilka be-
slut som tas inom organisationen och tillgänglig-
gör kontinuerligt detsamma för studenter och 
medlemmar. 
 

• Säkerställa att medlemsföreningar informerar om 
SöderS som organisation och medlemmarnas in-
flytande över organisationen. 
 

• Skapa kommunikationsmaterial anpassat för alla 
studenter på Södertörns högskola i linje med Sö-
derS kommunikationsplattform. 

 


