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Studentkåren Malmös interna beslut gällande 

verksamheten under COVID-19 pandemin 
 

Studentkåren Malmö (Studentkåren) ska under pandemin strikt följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer samt hålla sig ständigt uppdaterad på eventuella förändringar.   
Följande riktlinjer ska fungera som rekommendationer för Studentkårens föreningar i syfte att 
stödja dem i deras verksamhet och vid planering av event. Dessutom syftar detta dokument till 
att tydligt klargöra hur Studentkåren beslutat att strukturera sitt arbete internt, så att både 
föreningar och studenter som besöker Studentkåren kan göra välgrundade val om de vill delta i 
Studentkårens event samt känna sig så säkra som möjligt i våra lokaler under de givna 
omständigheterna.  
 

Dessa riktlinjer kan ändras när som helst i enlighet med revideringar av folkhälsomyndighetetens 
rekommendationer eller utifrån behov som uppkommer på uppdrag av Studentkårens styrelse.  
 

Studentkåren uppmuntrar alla med symtom (även milda) att stanna hemma samt att testa sig.  
 

§ 1 - Möten 
 

Studentkårens styrelse fortsätter sin dagliga verksamhet fysiskt så långt det är möjligt. Våra 
interna möten (styrelsemöte, arbetsgruppsmöten etc.) är fysiska, men ideella, suppleanter och 
gäster kan välja om de vill delta i möten antingen fysiskt eller digitalt.  
 
Mötesformen för interna möten mellan Studentkåren och dess föreningar kommer att beslutas 
från fall till fall av de berörda parterna.  
 
Externa möten (möten med universitetet eller andra externa aktörer) ska hållas digitala så längt 
det är möjligt. Undantag från denna regel är;  

- Fysiska möten som är av yttersta vikt och som bokats innan detta dokument antogs 

- Möten med Malmö stad  

- Disciplinnämnden, på grund av sekretessfrågor  

- Personliga möten med studenter på deras begäran  

 
1.1 FORUM 
 
FORUM, kommer att vara ett mixat event som hålls fysiskt i Kölsvinet samt digitalt på Zoom. 
Detta kan komma att ändras, med kort varsel, utifrån utvecklingen av pandemin.  
 
1.2 Studentkårens Fullmäktige  
 
Som Studentkårens högsta beslutande organ är det av yttersta vikt att säkerställa att fullmäktige 
fungerar. Eftersom det första mötet kommer hållas först i mitten av oktober är det svårt att 
förutsäga nu vad som är det säkraste beslutet och därför kommer rekommendationerna för 
fullmäktige tas när det närmar sig första mötet. Oavsett framtida beslut så kommer digital 
deltagande alltid finnas som möjlighet, för att säkerställa att studenter i riskgruppen, studenter 
som lever med / eller i nära relation till personer i riskgrupp eller studenter i karantän alltid kan 
delta i mötena.  
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§ 2 – Resor och konferenser  
 
Studentkåren undviker all onödigt resande, såväl inom Sverige som utomlands. 
Konferensdeltagande ska så långt det är möjligt ske digitalt.  
 
Vid nödvändigt resande ska Studentkåren agera i enlighet med följande åtgärder;  

- Sända så få delegater som möjligt till fysiska möten 

- Följa folkhälsomyndighetens reserekommendationer  

- Informera varje delegat om deras personliga ansvar beträffande god handhygien och 

andra åtgärder för minska smittspridning  

 
Studentkåren uppmanar sina anställda att undvika kollektivtrafiken i rusningstrafiken och att i 
möjligaste mån cykla eller promenera som sitt huvudsakliga transportsätt i ett led att minska 
smittspridning.   

 
§ 3 – Studentkårens kontakt med studenter  
 
3.1 Personliga möten  
 
Studentkåren kommer även fortsatt, i möjligaste mån, vid behov erbjuda studenterna personliga 
möten. All personal på Studentkåren är informerad om deras personliga ansvar gällande minskad 
smittspridning, så som att hålla avstånd, god handhygien och det individuella ansvaret att i att 
följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.  
 
3.2 Fakultetstid 
 
Ombudens fakultetstid eftersträvas att, så långt det är möjligt och det överensstämmer med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och universitetets reglering av tillgång till lokalerna, 
erbjudas både i fysisk och digital form. 
 
3.3 Lokala studentråden  
 
Som ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa Studentkårens kontakt med studenterna är 
genomförande av de lokala studentråden av yttersta vikt. Men eftersom det första mötet kommer 
hållas först i mitten av oktober är det svårt att förutsäga nu vad som är det säkraste beslutet och 
därför kommer rekommendationerna för de lokala studentråden tas när det närmar sig första 
mötet. Oavsett framtida beslut så kommer digital deltagande alltid finnas som möjlighet, för att 
säkerställa att studenter i riskgruppen, studenter som lever med / eller i nära relation till personer 
i riskgrupp eller studenter i karantän alltid kan delta i studentråden.  
 
3.4 Studentkårens egna event 
 
Studentkårens egna event är otroligt viktiga för att säkerställa kontakten med och stödet för 
studenterna och än viktigare under dessa omständigheter med en pågående pandemi. Därför ska 
Studentkåren i allra möjligaste mån fortsatt ha ett kontinuerligt och brett utbud av event. 
Studentkårens strävan är att våra egna event i våra lokaler, såsom sopplunch, studentfrukost och 
Musikpuben i allra möjligaste mån ska fortsatt hållas som fysiska event. Utöver detta, så planeras 
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det för digitala event så att även studenter som inte vill /kan delta på fysiska event ska erbjudas 
kontakt och social support. Studentkårens strävan är att event i andra lokaler, som ute på 
fakulteterna (till exempel KMK och Kårens dagar) ska genomföras och om det är möjligt så hålls 
eventen i Studentkårens lokaler istället (Kölsvinet och Arr-salen) för att minska antalet personer 
på fakulteterna och för att erbjuda studenterna och personalen större möjlighet att sprida ut sig.  
 
3.5 Studentkårens lokaler  
 
Studentkåren kommer att se till att de egna lokalerna regelbundet rengörs och kontaktytor 
desinficeras, inklusive men inte begränsat till dörrhandtag, bord och andra ytor. Vidare kommer 
Studentkåren att öka den professionella städningen av studierummen. 
Studentkåren kommer att ta till extra försiktighetsåtgärder vid hantering av mat, till exempel bära 
handskar och ansiktsmasker. Handsprit kommer alltid finnas tillgängligt för besökare i 
Studentkårens lokaler. 
Studentkårens personal städar och desinficerar Studentkårens fakultetskontor, samt 
Studentkårens reception och studierum regelbundet.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


