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Om dokumentet
Verksamhetsplanen är SSCO:s yttersta dokument för genomförande
och uppföljning av organisationens verksamhet. Verksamhetsplanen
ska tydligt påvisa SSCO:s ambitioner, medlemsvärdet och långsiktiga
mål. Dokumentet är skrivet så att större förändringar inte ska ske årligen för att till medlemskårerna kunna skapa kontinuitet och förutsägbarhet.
Verksamhetsplanen 2020–2023 ska årligen fastställas av SSCO:s kongress i maj med särskilda fokus för varje verksamhetsår. Genom en
kontinuitet i utformningen under en längre period än ett år, gör det
även enklare för medlemskårerna att själva inkomma med förslag på
särskilda fokus och verksamhetsfrågor och därmed skapa en verksamhetsplan som är aktuell och relevant för alla Stockholms studentkårer.

SSCO:s uppdrag
”SSCO har till ändamål att tillvarata de anslutna kårerna och dess medlemmars gemensamma intressen, att organisera och stärka samarbetet
mellan kårerna samt att representera Stockholms student- och elevkårer som en samarbetsorganisation för kårregionen Stockholm.”
- Stadgar för Stockholms studentkårers centralorganisation

Organisatoriska förutsättningar
för SSCO:s måluppfyllnad
För att kunna uppfylla verksamhetsplanen och verkställa kongressens
beslut krävs det att SSCO är en organisation i ekonomisk och organisatorisk stabilitet. I detta ska styrelsen särskilt beakta överlämningsrutiner, arbetsmiljö- och jämlikhetsabete, ansvarsfördelning, transparenta
och öppna rekryteringsprocesser samt kontaktvägar mellan studentkårer och centralorganisationen.
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Strategiska målsättningar
1. SSCO är den självklara rösten för frågor om studenters boende,
ekonomi och hälsa i Stockholmsregionen.
2. SSCO:s politik är framtagen av och etablerad hos medlemskårerna.
3. Det finns goda förutsättningar för att vara student i Stockholm.

Politisk fokusfråga
Fler studentbostäder till Stockholms studenter
Studenter är en utsatt grupp på bostadsmarknaden. Studenterna är ofta
såväl unga som fattiga vilket gör dem oattraktiva på bostadsmarknaden.
I Stockholm finns det idag närmare 100 000 studenter och doktorander
samtidigt som det finns runt 20 000 studentbostäder i länet. Det finns
inte tillräckligt med studentbostäder och det måste byggas fler. Hyresnivåerna i studentbostäder måste fungera med den begränsade studentbudgeten. Det behövs en plan för hur Studentstockholm ska se ut då
bristen på studentbostäder inte löses genom ytterligare en punktinsats.
SSCO ska verka för:
- att ta fram en vision för Studentstockholm,
- investeringsstödet ska återinföras och reformeras, samt
- att regionen ska ta fram en vision för Studentstockholm.

Löpande verksamhet
SSCO:s politiska arbete utgår ifrån tre kärnområden; studenters boende, studenters ekonomi och studenters hälsa.
Debattskapande
SSCO ska aktivt verka för att skapa debatt i relevanta ämnen för Stockholms studenter och studentkårer och ska i detta verka regionalt och
nationellt för att synliggöra deras behov och förutsättningar på sina lä-
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rosäten och i sina liv. SSCO ska vara en samlingspunkt för studentpolitiken i Stockholm såväl som i Sverige. SSCO ska i detta skapa möten
mellan beslutsfattare, relevanta branschparter och Stockholms studenter för att gemensamt diskutera relevanta ämnen, bland annat genom
Högskolepolitiska mingel.
Nätverkande
SSCO ska vara den självklara samlande studentrösten i Stockholm och
aktivt lyfta studenternas perspektiv inom SSCO:s nätverk och potentiella nätverk. I detta ligger det att ständigt vara a jour i frågor som gagnar
Studentstockholm, närvara i relevanta sammanhang och skapa samarbeten med för verksamheten betydelsefulla parter.
Stockholms studentbudget
Stockholms studentbudget är ett verktyg för att belysa studerandes
ekonomiska förutsättningar i Stockholm. SSCO ska årligen sammanställa budgeten och använda den i sitt politiska arbete för att göra huvudstaden till en enklare och billigare utbildningsort.
Stockholms studentvän
År 2002 delade SSCO för första gången ut utmärkelsen Stockholms
studentvän. Utmärkelsen ska fortsatt ges ut till den eller dem som utfört särskilt värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer.
Almedals- och Järvaveckan
SSCO ska nyttja Almedals- och Järvaveckan som arenor för att lyfta
Stockholms studenters och våra medlemskårers behov och förutsättningar.
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Strategiska målsättningar
1. Stockholm anses vara en ledande och levande studentstad.
2. Stockholms studentliv är ledande i frågor om inkluderande och
inspirerande mötesplatser.
3. Det finns ett gott samarbete mellan studentorganisationerna och
kontinuerliga utbyten dem emellan.

Löpande verksamhet
Studenternas valborgsfirande på Skansen
1894 höll studenterna för första gången sitt välkomsttal till våren på
Sollidenscenen på Skansen, en tradition som nu pågått i över 100 år.
SSCO ska fortsatt fira in våren genom att samordna Stockholms studentkårers gemensamma fanborg och lyfta Stockholm som studentstad.
Nobelbanketten
Sedan början av 1900-talet har Stockholms studentkårer varit en självklar del utav Nobelbanketten, med sina fanor och standar och som
marskalkar. SSCO ska fortsatt samordna Stockholms studentkårers gemensamma fanborg, stärka banden mellan SSCO och Nobelstiftelsen
samt i samband med Nobelbanketten lyfta Stockholm som studentstad
i det fall en tillställning arrangeras 2021.
Klubbmästarrådet (KMR)
SSCO ska vara navet för Stockholms klubbmästerier och tillsammans
i Klubbmästarrådet utbilda, utveckla och inspirera för ett inkluderande
och öppna miljöer runtom på Stockholms alla campus.
Nobellotteriet
SSCO ska fortsatt öppna upp dörrarna för studenterna till Nobelbanketten varje år genom Nobellotteriet i samarbete med Nobelstiftelsen i
det fall en tillställning arrangeras 2021.
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Valborgspubrundan (Walpurgis Pub Crawl)
Valborgspubrundan arrangerades för första gången 1989 och ska under
fortsatt ledning av övermarskalksämbetet och valborgsfamiljen engagera Stockholms studentvärld under en heldag i anslutning till valborgsmässoafton.
Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem
(STAD)
Trygghet för gäster och ansvarstagande personal är för SSCO av stor
vikt för Stockholms studentpubar. I samarbete med Region Stockholm, Polisen och Studenthälsan ska SSCO fortsatt samordna utbildningstillfällen för medlemskårernas studentpubar.
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Strategiska målsättningar
1. SSCO:s medlemskårer är starka och självstyrda organisationer.
2. Alla studenter i Stockholm är medlemmar i sin studentkår.
3. Det är enkelt att som student engagera sig i SSCO och i sin studentkår.

Medlemsfokus 2022/23
Ett aktivt medlemskap
SSCO har över 40 medlemskårer och verkar för alla Stockholms studenter. Det är medlemskårerna som bestämmer vad SSCO ska stå för
och göra och det krävs därför ett aktivt medlemskap för att SSCO ska
verka för Stockholms alla studenter. För att SSCO ska ha medlemsförankrad politik och verksamhet krävs det ett engagemang från medlemskårerna.
SSCO ska verka för:
- att minst 40 % av medlemskårerna deltar på vardera kongress,
samt
- att medlemskårerna har kännedom om sina möjligheter att påverka SSCO.

Löpande verksamhet
Akademisk kvart
I en bostadskris och bostadsbrist behövs det alternativa sätt att få sig
en bostad under studietiden. SSCO ska fortsatt driva andrahandsplattformen Akademisk kvart för Stockholms studenter med tydliga och
studentanpassade krav för uthyrning och hyressättning.
Stockholmskonventet
SSCO ska driva nätverket Stockholmskonventet och göra det till en
naturlig digital mötesplats för frågor och stöd mellan studentkårerna.
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Stockholmskonventet ska även sammanstråla två gånger per år för att
diskutera och utbilda i aktuella frågor.
Studenthälsan.se
SSCO ska driva och utveckla plattformen Studenthälsan.se. Alldeles
för få av Stockholms studenter har god kännedom om studenthälsan
och dess uppdrag och vissa vet inte vilken mottagning de ska vända sig
till. SSCO ska underlätta för studenter att ta kontakt med studenthälsan
och erbjuda vägledning i vanliga hälsoärenden hos studenter.
Stockholms studentbostäder
SSCO grundade på 1950-talet vad som idag är Sveriges största studentbostadsförmedlare – Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB).
SSCO ska aktivt söka samarbetsformer mellan parterna för att hitta synergier mellan bostadsbyggandet och studenternas ekonomiska och sociala förutsättningar.
Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefonden
SSSRSF är en stiftelse genom vilken SSCO vartannat år delar ut medel
till projekt och arrangemang bland medlemskårerna som verkar med
samma ändamål som stiftelsen. Varje ojämnt år ska SSSRSF delas ut.
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