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Om SöderS – Södertörns 
högskolas studentkår 
 
En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd 
och kunna representera studenterna inom kårens 
verksamhetsområde. 
HÖGSKOLELAGEN, 4 KAP. 11 § 
 
 
I logotypen ser vi en vattenlilja. Det är 
Södermanlands landskapsblomma 
som talar om vår fasta förankring i 
söderort och om vår vision om ett 
levande campus. 
 
Ur vattenliljan springer en eld som 
påminner om en fackla för upplysning 
och kunskap. Elden symboliserar även 
att brinna för något, om vårt 
gemensamma engagemang. 
 
Liljan står även fast i ett vatten som 
sträcker sig långt. Vattnet anspelar på 
högskolans östersjöprofil men står lika 
mycket för oss som rörelse; att 
eftersträva transparens, rörlighet och 
hållbarhet gäller för oss lika mycket 
som Östersjön i stort. 
 
 
SöderS - Södertörns högskolas studentkår grundades den 2 
maj 1996 av Näringslivs högskola Syds studentförening, där 
Mikael Norbäck var vice ordförande, efter förfrågan från 
Organisationskommittén för Södertörns högskola. SöderS 
första ordförande, Mikael Norbäck ansökte om att SöderS 
skulle antas som studentkår vid Stockholms universitet samt 
om startbidrag från Stockholms universitets studentkår (SUS). 
Mikael fick som han ville och SöderS fick även ekonomiskt 



 6 / 15 

stöd av Organisationskommittén. Vår första inspektor hette 
Gustaf Lindencrona, Stockholms universitets rektor. 
 
SöderS var även under åren 1996 och 1997 en studentkår vid 
Uppsala universitet då universitetet ansvarade för Södertörns 
högskolas farmacie kandidatutbildning. 
 
I ett brev till organisationskommittén för Södertörns högskola 
från SöderS ordförande Mikael Norbäck den 13 juni 1996 
beskrevs SöderS såhär: 

”SöderS kommer att ha två huvuduppgifter: 
studiebevakning och social verksamhet. Vi 

strävar efter att påverka/hjälpa högskolan - att 
kanalisera studenternas åsikter - så att den kan 

erbjuda högsta möjliga kvalitet på 
utbildningen och att skapa en positiv 

Södertörns-anda. Allra viktigast är kanske att ge 
studenterna en pionjäranda för att dämpa en 
den känsla som naturligt infinner sig; känslan 

av att vara försökskanin.” 

Idag verkar studentkåren genom av medlemmarna följande 
satta målbilder: 
 

• Ett starkt studentmedbestämmande samt en 
högkvalitativ och rättssäker utbildning 

• Ett levande campus 
• En hållbar och transparent studentrörelse 

 
Det största arbetet bedrivs ideellt av föreningar, 
studentrepresentanter och studentkårens styrelse. Den 
vardagliga administrationen, medlemsstödet och den 
operativa ledning av studentkåren utövas däremot av SöderS 
personal och ordförande som tillsammans bildar 
kårledningen. Kårledningen för verksamhetsåret 2018/19 ser 
ut som följande: 
 
Johanna Granander, eventkoordinator 
Izabelle Johannisson, kommunikatör 
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Thérèse Lelli, studentombud 
Angela Refuerzo Larsson, generalsekreterare 
Helene Prohorenko, studentombud 
Oskar M Wiik, ordförande 
 
Därutöver är styrelsen det verkställande och taktiska organet 
medan kårfullmäktige utövar den strategiska makten över 
studentkårens organisation. Samtliga förtroendeuppdrag 
inom SöderS utses av kårfullmäktige, undantaget 
kårfullmäktiges ledamöter som väljs av medlemmarna. 
 

En högkvalitativ och rättssäker 
utbildning samt ett starkt 
studentmedbestämmande 
 
En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att 
bevaka och medverka i utvecklingen av 
utbildningen och förutsättningarna för studier vid 
högskolan. 
HÖGSKOLELAGEN, 4 KAP. 9 § 
 
Vår kärnverksamhet är att driva studentinflytande och 
påverkansarbete vid Södertörns högskola. Detta görs främst 
genom att högskolans studenter finns representerade i alla 
beredande och beslutande organ vid högskolan. Alla 
studentrepresentanter genomgår en introduktion innan 
tillsättning och erbjuds löpande utbildningstillfällen för att 
kunna bedriva ett så bra påverkansarbete som möjligt. Att se 
över och utveckla rutiner och former för 
studentrepresentation är ett konstant arbete som vi ständigt 
utvecklar. För att studenternas tid vid Södertörns högskola ska 
hålla så hög kvalitet som möjligt finns SöderS även tillhands 
för att bistå studenter med individuell vägledning och 
rådgivning i studie- och campusrelaterade frågor. 
 
Den 1 juli 2018 slogs studentrepresentantsstödet ihop med 
studentombudets arbete för att samla kunskapen om 
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utbildningarnas kvalitet och brister på ett ställe. I och med 
det beslutet ökades även studentombudens antal till två. 
 
Studenters och doktoranders rättssäkerhet är av allra högsta 
vikt för deras studie- och arbetssituation. Studentombuden 
ska bevaka och driva frågor för att bevara och öka 
rättssäkerheten för studenter och doktorander vid Södertörns 
högskola. Som del i detta ligger det på studentombudens 
bord att hantera student- och doktorandärenden på 
Södertörns högskola. 
 
Studentombuden ansvarar även för att bevaka och driva 
likabehandlingsfrågor vid Södertörns högskola samt arbeta 
för att skapa ett mer tillgängligt studentinflytande på 
högskolan. Detta arbete innefattar även delaktighet i 
mångfalds- och likabehandlingsfrågor inom SöderS. 
 
Då en bra studiemiljö är en förutsättning för att bedriva 
studier med bra resultat ska studentombuden aktivt bevaka 
och arbeta för en bättre högskolegemensam studiemiljö på 
Södertörns högskola. Studiemiljön innefattar den fysiska och 
psykosociala miljön. Studentombuden är även studenternas 
huvudskyddsombud och ska arbeta för att främja 
studiemiljön på Södertörns högskola genom att representera 
studenterna i högskolegemensamma organ som arbetar med 
studiemiljö. 
 
För att vidare underlätta i studierna driver SöderS sedan år 
2012 en egen andrahandsbokhandel där studenter lämnar in 
sin kurslitteratur som de inte behöver längre, för att sedan 
köpas av en annan student för en billigare prislapp. 
Andrahandsbokhandeln är en ideell verksamhet och drivs 
helt av studenter. 
 
Redogörelse för i vilka beslutande och 
beredande organ sammanslutningen avser ha 
studentrepresentation samt i vilken omfattning 
 
SöderS avser att för perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022 äga 
frågan om studentrepresentation över hela högskolans 
verksamhet i följande omfattning: 
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Program- och ämnesråd Minst två ordinarie samt två 
suppleanter 

Institutionsnämnder En ordinarie samt en 
suppleant 

Rekryteringskommittéer Två ordinarie samt två 
suppleanter 

Arbetsmiljökommitté, 
disciplinnämnd och 
fakultetsnämnd 

Två ordinarie 
studentrepresentanter 

Övriga råd, styrgrupper och 
kommittéer som behandlar 
student-, campus- och 
utbildningsfrågor 

En ordinarie och en 
suppleant 

 
Åtaganden inom ramarna för studentinflytande 
och utbildningskvalitet 2019 - 2022 
 
SöderS åtar sig inom ramarna för studentinflytande och 
utbildningskvalitet för perioden 2019 - 2022 att 
 

• Utse och entlediga studentrepresentanter i beslutande 
och beredande organ vid högskolan där studentkåren 
har rätt till inflytande samt underrätta högskolan om 
vilka representanter som utsetts. 

• Tillse att utsedda studentrepresentanter har 
nödvändiga förkunskaper för sina uppdrag. 

• Föra förteckning över i vilka organ vid högskolan som 
studentkåren har representation i och över vilka som 
utsetts till uppdragen. 

• Föra en fortlöpande dialog med högskolan om hur 
studentinflytandet fungerar och om eventuella behov 
av förändring. 

• Till högskolan rapportera statistik avseende 
studentrepresentation till årsredovisning och övrig 
återrapportering. 

• Ansvara för att alla skriftliga och/eller via officiell e-post 
inkomna inbjudningar till samråd och medverkan i 
beredande och beslutande organ tas om hand och 
besvaras inom fem arbetsdagar. Om någon 
återkoppling från studentkåren inte har skett inom den 
utsatta tiden, anses högskolans skyldigheter att 
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informera och bjuda in till medverkan likväl vara 
uppfyllda. 

• Hantera arvodesutbetalningar till studentrepresentanter 
enligt studentkårens beslut. 

 
Åtaganden inom ramarna för studenträttsliga 
frågor 2019 – 2022 
 
SöderS åtar sig inom ramarna för studenträtt för perioden 
2019 - 2022 att 
 

• Informera studenterna vid högskolan om vem som 
ansvarar för vad inom högskolan. 

• Vägleda och stötta enskilda studenter i studenträttsliga 
frågor. 

• Genom regionalt påverkansarbete arbeta för att stärka 
studenters förutsättningar för högre utbildning. 

 

Ett levande campus 
 
SöderS är utöver en aktiv påverkansorganisation lokalt på 
högskolan även en viktig röst regionalt såväl som nationellt. 
Detta utövas främst genom våra samarbetsorganisationer 
Flemingsbergs förenade studentkårer (FFS), Stockholms 
studentkårers centralorganisation (SSCO) samt Sveriges 
förenade studentkårer (SFS). 
 
SöderS verkar för att Campus Flemingsberg ska vara en 
attraktiv plats att tillbringa sin tid på – även utanför studierna. 
En del i arbetet för ett levande campus är att arbeta med och 
uppmuntra till aktiviteter som stärker arbetslivsanknytningen 
genom evenemang på campus. 
 
Ett levande campus når vi även genom att arrangera, 
uppmuntra till och stärka SöderS föreningar och 
verksamheter att tillhandahålla mötesplatser för sociala 
sammanhang. Vi erbjuder verktyg, människor och ekonomiskt 
stöd för att underlätta för studenter att starta upp och bedriva 
föreningsverksamhet under studentkåren. 
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Eventkoordinator har i uppdrag att bidra till en varierad och 
stark arbetslivsanknytning och ett hållbart och levande 
campus vid Södertörns högskola. Detta görs i huvudsak 
genom att skapa möjligheter för studenter att få en tydligare 
arbetslivsanknytning i deras utbildning. För att uppnå detta 
jobbar eventkoordinator med att skapa en närmare kontakt 
och samarbeten med företag, organisationer och offentliga 
aktörer som är relevanta för Södertörns högskolas studenter. I 
uppdraget ingår även att främja samverkan mellan SöderS, 
dess verksamheter och föreningar samt med Södertörns 
högskola. 
 
Eventkoordinator har även ett särskilt ansvar rörande 
studentkårens evenemang och projekt i form av sittningar, 
fester, studentfrukostar och andra event som skapar 
mervärde för högskolans studenter. Eventkoordinator arbetar 
nära SöderS kommunikatör och ordförande för att säkerställa 
att organisationen och dess föreningar förhåller sig till policies 
och övergripande riktlinjer för att säkerställa en 
säker, trygg och inkluderande miljö. Eventkoordinator är även 
ansvarig för lokalbokning för studentkåren och dess 
medlemsföreningar. 
 
SöderS samlar utöver studentrepresentanter och föreningar 
även fem verksamheter som är organisatoriskt placerade 
under styrelsen. 
 
Doktorandrådet 
 
Doktorandrådet är en fristående organisering under SöderS 
som arbetar för att säkerställa doktorandernas närvaro och 
påverkan i beslut som fattas på Södertörns högskola. 
Doktorandrådets rättigheter och skyldigheter regleras i ett 
avtal mellan SöderS och doktorandrådet. 
 
Erasmus Student Network (ESN) Södertörn 
 
ESN Södertörn samlar högskolans utbytesstudenter genom 
olika aktiviteter och fadderskap för att berika de 
internationella studenterfarenheterna medan de studerar vid 
Södertörns högskola. 
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SH Radio 
 
SH Radio har till uppdrag att bedriva radioverksamhet, 
formell såväl som informell, med studenternas intresse i fokus. 
SH Radio var tidigare en förening men togs verksamhetsåret 
2018/19 in som en verksamhet. 
 
SöderS Andrahandsbokhandel 
 
SöderS Andrahandsbokhandel omsätter ungefär en halv 
miljon per år. Inköp av kurslitteraturen kan slå hårt mot 
studentplånboken men genom SöderS 
Andrahandsbokhandel låter vi studenter sälja litteratur de 
inte behöver längre och låta dem hamna hos en ny ägare för 
en rimligare summa. Genom vår andrahandsbokhandel kan vi 
erbjuda våra studenter en mer tillgänglig och mer 
ekonomiskt tilltalande studietid. 
 
SöderS Pub 
 
SöderS Pub är belägen i studentkårens lokaler och är vår 
främsta mötesplats för studentmöten, tentafiranden och 
fester och sittningar. SöderS Pub är öppen för samtliga 
studenter vid Campus Flemingsberg och är öppen onsdagar 
och fredagar varje vecka. Därutöver kan SöderS 
medlemsföreningar boka puben övriga dagar. 
 
Åtaganden inom ramarna för studiesociala 
åtgärder 2019 - 2022 
 
SöderS åtar sig inom ramarna för studiesociala frågor för 
perioden 2019 - 2022 att 
 

• Bedriva introduktionsverksamhet för samtliga nya 
studenter, inklusive internationella studenter på 
högskolan vid varje terminsstart. I detta arbete ingår 
bland annat att tillsammans med högskolan informera 
om studenters rättigheter, möjligheter och skyldigheter 
samt informera om innebörden av och möjligheten till 
studentinflytande. 
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• Fortlöpande informera studenterna om allt från 
praktiska frågor såsom att hitta rätt inom högskolan till 
att hitta rätt i högskolevärlden. 

• Bedriva fadderverksamhet för utbytesstudenter. 
• Aktivt arbeta med att skapa aktiviteter som syftar till att 

öka integrering mellan högskolans studenter och dess 
internationella studenter. 

• Ge studenter verktyg och möjlighet att starta och 
bedriva utbildningsföreningar som är öppna för alla 
högskolans studenter. 

 
Åtaganden inom ramarna för studentkårens 
lokaler 2019 - 2022 
 
SöderS åtar sig inom ramarna för studentkårens lokaler för 
perioden 2019 - 2022 att 
 

• Betala hyra per kvartal till högskolan för de lokaler som 
studentkåren disponerar för sin verksamhet. 

• Ansvara för och godkänna lokalbokningar för 
studentkårens medlemsföreningar och 
samarbetspartners. 

• Säkerställa att den/dem som vill verka eller medverka i 
högskolans lokaler arbetar utifrån demokratiska 
värderingar samt respekterar och ställer sig bakom 
grundläggande principer om frihet, jämlikhet och allas 
lika värde. 

 

En hållbar och en transparent 
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 medlemmar 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 
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arbets- och delegationsordning som tydliggör 
ansvarsfördelning och vad anställda och arvoderade bör 
fokusera på i sitt arbete. SöderS anställda, arvoderade och 
förtroendevalda ska få möjligheten 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 vilken 
bild av organisationen som ska kommuniceras ut. SöderS 
kommunikation måste vara sammanhängande och i linje 
med organisationens beslut och styrdokument rörande 
kommunikation. 
 
SöderS ska etablera en kontinuerlig kontakt med ansvariga 
inom medlemsföreningar och verksamheter. 
Medlemsföreningar och verksamheter ska synas i SöderS alla 
flöden och kommunikation, likaså ska information om SöderS 
spridas inom alla medlemsföreningar och verksamheter. 
SöderS måste ha en kontinuerlig närvaro vid 
medlemsföreningars och verksamheters styrelse- eller 
utskottsmöten. Detta för att kommunicera vad som sker inom 
SöderS som organisation men även för att informera om det 
arbetet som bedrivs och möjligheterna till att ha inflytande 
över detsamma. 
 
SöderS kommunikatör arbetar med image- och 
varumärkesfrågor samt med strategiskt påverkansarbete för 
att säkerställa organisationens medlemsrekrytering och 
trovärdighet gentemot medlemmar och högskolan med dess 
studenter. Kommunikatören har huvudansvar för 
organisationens strategiska och operativa 
kommunikationsarbete. Kommunikatören fyller även en viktig 
funktion i form av administrativt stöd gällande 
medlemshantering och medlemsutveckling och är därmed 
ansvarig för kontakt med Mecenat och SSSB såväl som Ladok 
och SöderS medlemssystem. 
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Kommunikatören ansvarar för att ta fram material och arbeta 
strategiskt med marknadsföring för att säkerställa att 
information om studentkåren, dess medlemsvärde och 
evenemang når studenterna. Detta innebär ansvar för bland 
annat konceptframtagning som formgivning, copywriting, 
beställning och lansering; nyhetsbrev, medlemsmail och 
affischering. 
 
Redogörelse för förmågan att föra register över 
sina medlemmar samt för förmågan att på 
begäran av högskolan tillhandahålla högskolan 
sitt medlemsregister 
 
SöderS använder sig idag av medlemssystemet Membit som 
används av flertalet studentkårer i Sverige. Studenter vid 
Södertörns högskola kan bli medlemmar via vår hemsida eller 
i vår expedition. SöderS erbjuder i dagsläget två olika typer av 
medlemskap; termins- och helårsmedlemskap. SöderS kan i 
medlemssystemet göra utdrag på de olika medlemskapen 
samt de som endast beställt mecenatkort genom 
studentkåren. 
 
Redogörelse för förmågan att årligen till 
högskolan redovisa sin verksamhet samt 
antalet studenter som är medlemmar  
 
SöderS ska enligt avtal mellan Södertörns högskola och 
SöderS (dnr. 3694–2.5.2-2017) inför varje läsår översända av 
kårfullmäktige antagen verksamhetsplan. Detta görs till 
registrator efter att kårfullmäktige i slutet av vårterminen 
antagit verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
senast 15 juni varje år. 
 
Efter avslutat verksamhetsår ska studentkåren även inkomma 
med sin verksamhetsberättelse till högskolan. Detta görs efter 
att kårfullmäktige lagt den till handlingarna under sitt 
dechargesammanträde som äger rum senast 19 december 
varje år. 
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SöderS kan när som till högskolan genom generalsekreterare, 
kommunikatör eller ordförande redovisa antalet studenter 
som är medlemmar genom utdrag i vårt medlemssystem. 
 
Åtaganden inom ramarna för 
informationsverksamhet 2019 - 2022 
 
SöderS åtar sig inom ramarna för informationsverksamhet för 
perioden 2019 - 2022 att 
 

• Aktivt informera om sin verksamhet för studenter vid 
högskolan. 

• Aktivt marknadsföra högskolan och dess varumärke. 


