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Rapport:� Tre� år�med� långtidsplanen�
Bakgrund 
S-studenters långtidsplan ”politisera högskolan” är idag tre år gammal. Förbundskongressen 
2015 var den första kongress som tog beslut om en långtidsplan. Långtidsplanen kom till för att 
den dåvarande förbundsstyrelsen upplevde en bristande långsiktighet i förbundets 
organisatoriska arbete. Planen skulle hjälpa kommande styrelser och presidier att rikta in arbetet 
och inte skjuta viktiga organisatoriska satsningar på framtiden.

När det nu gått tre år sedan långtidsplanen antogs är det dags att stämma av den och diskutera 
hur arbetet framöver bör riktas in för att planen ska vara uppfyllt år 2020. Detta dokument är en 
rapport över arbetet med långtidsplanen och kommer att diskuteras av kongressen under 
punkten ”avstämning långtidsplan”.  

Förbundsstyrelsen upplever att långtidsplanen varit bra för att sätta fokus på de organisatoriska 
frågorna i förbundet. Programmet har varit en organisatorisk ledstjärna som 
förbundsstyrelserna kunnat navigera efter. Alla de verksamhetsplaner som förbundet antagit 
sedan 2015 har varit skrivna med långtidsplanen som inspiration.  

Avstämning 
Varje punktsats i planen stäms av enligt följande logik: ”påbörjat”, ”ej påbörjat” eller ”ej aktuellt”. 
Efter avstämningen följer en kortfattad kommentar.   

Det största och bredaste studentförbundet 

• Målet för 2020 är att Socialdemokratiska studentförbundet samlar en procent av alla
studenter.
Påbörjat. 
Kommentar: Arbetet med organisering har sedan 2015 varit högt prioriterat.
Förbundsstyrelserna har sedan dess årligen brutit ner värvningsmålen, satsat på
värvningsveckor, särskilda anställningar med fokus på kampanj och värvning samt skalat
bort andra organisatoriska mål för att kunna uppnå målet med värvningen. Den
gigantiska medlemsökningen uteblir dock. Det återstår två år innan målet ska vara
uppnått och mer finns att göra för att ställa om verksamheten för att lyckas. I detta
arbete behöver förbundets klubbar ta ett stort ansvar. Enprocentsmålet ska också förstås
som ett mål kopplat till antalet klubbar i förbundet. S-studenter har den organisatoriska
möjligheten att finnas i hela landet då vi tillhör den lokala och regionala infrastrukturen i
både SSU och Socialdemokraterna samtidigt som vi har ett eget kansli.
Förbundsstyrelserna har inkluderat startandet av nya klubbar i sin organiseringsstrategi
sedan 2015 och antalet klubbar ligger idag på samma nivå som 2015. Klubbars start och
nedläggning är en dynamisk process som styrs av lokala förutsättningar, lärosätets
attraktivitet och politiska profil. Under de senaste åren har förbundets kansli, som ett led
i processen att starta nya studentklubbar, arbetat aktivt för att knyta kontakter med SSU
och Socialdemokraterna lokalt och regionalt. De senaste åren har en klubb lagt ner men
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två tillkommit.  
 

• Att S-studenter tar fram en plan för hur finansieringen av förbundets verksamhet ska 
kunna förbättras fram till 2020.  
Påbörjat. 
Kommentar: Förbundsstyrelserna ser årligen över möjligheterna för ekonomiska 
samarbeten inom och utanför arbetarrörelsen. Under de senaste åren har tillskott 
kommit från bland annat det nystartade nätverket ”S-studenters vänner”, Olof Palmes 
internationella center och Socialdemokraternas nationella pedagoglag. S-studenter är 
fortsatt helt beroende av de två stora anslag som kommer från SSU och 
Socialdemokraterna men anslagen är i princip ovillkorade vilket ger förbundet stor frihet 
och många möjligheter. Kommande styrelser bör se över möjligheterna för finansiering 
från oväntade håll, men bör inte lägga stor tid på omfattande bidragsansökningar. S-
studenters ekonomi är i stort god men avhängig förbundets medlemsutveckling. De som 
vill se en stark förbundsekonomi bör därför prioritera medlemsvärvning före mycket 
annat.  
 

• S-studenter ska ta fram en nationell strategi för hur medlemstalet ska ökas och denna 
strategi ska ses över på årsbasis.  
Påbörjat. 
Kommentar: Detta görs årligen och så även i år.  

Internationell solidaritet  

• Målet för 2020 är att vi har en stark samverkan med internationella 
studentorganisationer och med nationella organisationer som arbetar med 
internationella frågor.  
Påbörjat. 
Kommentar: Verksamhetsåret 2016/2017 gjorde förbundsstyrelsens internationella 
utskott en översyn av förbundets internationella verksamhet och föreslog 
förbundsstyrelsen att fokusera arbetet på att inkludera fler medlemmar och klubbar i det 
internationella arbetet, men också att fokusera mer på den nordisk-baltiska 
samarbetsorganisationen FNSU än de andra internationella samarbetsorganisationerna 
YES och IUSY. Förbundet har fortsatt ett gott samarbetet med Olof Palmes internationella 
center som driver tillsammans med dem ett projekt i Burma. Förbundsstyrelsen har 
under våren undersökt möjligheterna till ytterligare samarbete tillsammans med OPC 
ibland annat Mellanöstern.  

S-studenter ska ha en gedigen idépolitisk kunskapsbas  

• Målet till 2020 är att hälften av alla medlemmar ska ha gått grundutbildningen.  
Påbörjat. 
Kommentar: De senaste åren har flera förbundsstyrelser i rad prioriterat arbetet med 
studier och bildning. En studieguide har tagits fram och klubbarnas studieledare har 
erbjudits kompetensutveckling genom deltagande på arbetarrörelsen studiekonferens på 
Bommersvik. En satsning på klubbstyrelseutbildningar har dessutom genomförts som 
indirekt fungerat stöttande för de lokala klubbstyrelserna. Under vårterminen 2017 tog 
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förbundsstyrelsen beslut om att satsa på ytterligare en grundkurs som efter 
förhandlingar med SSU finansieras av dem. Förbundsstyrelsen tror dock att arbetet med 
denna punktsats behöver intensifieras under kommande verksamhetsår. En del klubbar 
har svårt att få till en grundkurs och mer behöver göras för att deras medlemmar ska bli 
erbjudna grundkursen.  

Digitala utbildningar och diskussioner 

• S-studenter ska genomföra försök med digitala utbildningar före 2018. 
Påbörjat.  
Kommentar: Sedan några år tillbaka har kongresskolan digitaliserats och presenterats 
både i podd-form och som film på youtube. Under höstterminen 2017 påbörjades en 
satsning på digitala studier som ska komma att mynna i att ett antal föreläsningar 
presenteras på youtube. Under vårterminen 2018 har klubbarna erbjudits möjlighet att 
delta i en digital organiseringsutbildning.  
 

• S-studenter förstärker möjligheterna för nationellt utbyte på digital väg. 
Påbörjat.  
Kommentar: Sedan cirka två år tillbaka arbetar kansliet och förbundsstyrelsen med att 
digitalisera utbytet mellan klubbarna, bland annat genom kontinuerliga avstämningar 
mellan kansliet och klubbarna via Google Hangout och genom att tillgängliggöra fler 
kanaler för utbyte på Facebook. Idag har alla aktiva i förbundet möjlighet att nätverka 
genom Facebookgruppen ”Aktiv i S-studenter”, alla ordföringar i gruppen 
”Klubbordförande” och alla studieledare i gruppen ”Studieledare i S-studenter”.  
 

Samarbete med LO, TCO och Saco 

• Målet till 2020 är att skapa ett fördjupat utbildningssamarbete med LO, TCO och Saco.  
Ej aktuellt.  
Kommentar: Punktsatsen är delvis inaktuell. Samarbetet med LO är gott bland annat på 
grund av den gemensamma utbildningen Wigforssakademin. LO står naturligt 
arbetarrörelsen nära. Samarbetet med TCO och SACO är däremot svårare då dessa två 
centralorganisationer ogärna förknippas med politiska organisationer. De försök som 
gjorts att samarbeta med TCO och SACO har inte fallit i god jord. Däremot har S-
studenter en samverkan med bland annat SACO:s studentråd gällande politiskt påverkan 
och utveckling.  

 
De nationella nätverken  

• Målet till 2020 är att öka de nationella nätverkens synlighet och underlätta för ett breddat 
deltagande med geografisk spridning. 
Påbörjat.  
Kommentar: Alla förbundsstyrelser sedan kongressen 2015 har prioriterat arbetat med 
de nationella nätverken genom att avsätta pengar för deras verksamhet, utse 
nätverksansvariga och ta fram en nätverkshandbok. Det är emellertid inte 
förbundsstyrelsen som ska driva nätverkens arbete utan intresserade medlemmar. Idag 
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har förbundet två aktiva nätverk: det narkotikapolitiska och det urfolkspolitiska men 
också en mindre formell sammanslutning av personer som är intresserade av kårpolitik.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


