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Bakgrund: 
Styrelsen har tagit fram en handlingsplan som ett kompletterande dokument till 
verksamhetsplanen. Denna handlingsplan konkretiserar hur Studentkåren Malmö planerar att 
arbeta med verksamhetsplanen för att nå målen som satts upp. 
 
Reguljär verksamhet: 
 

Mål 1: Fortsätta arbetet med att öka fullmäktiges oberoende och stärka dess roll som 
Kårens högsta beslutande organ 
Hur: 

- Marknadsföra fullmäktiges arbete i alla våra plattformar  
- Inkludera en “Hur skriver du en motion” workshop i FUM Kick-offen för att uppmuntra 

fullmäktige  att ta upp deras egna punkter  
- Undersök möjligheten för att dela styrelsen från fullmäktige  

 

Mål 2: Arbeta med att utveckla systemet för hantering av studentärende samt hur det kan 
nå ut till både universitetet och studenterna 
Hur: 

- Utforska om det finns alternativ för studenterna att kontakta ombuden digitalt 
- Vidareutveckla vår Canvasinfrastruktur och informera om rättigheter och studentärende 

hantering i en canvas modul  
 
Mål 3: Aktivt fortsätta arbeta med förhandlingarna för ett nytt Kårhus, både temporärt 
och permanent, så att Kåren och dess föreningar kan fortsätta sin verksamhet på bästa 
sätt 
Hur: 

- Hitta potentiella byggnader för en temporär lösning  
- Var proaktiv i diskussionerna om Amphirite 2.0 (nuvarande Kårhuset)  

 

Mål 4: Integrera intersektionellt och normkritiskt perspektivet i alla aspekter av vårt 
arbete 
Hur: 

- Få utbildning för styrelsen om normkritik/intersektionella och inkluderade 
tillvägagångsätt från externa aktörer  
 

Mål 5: Arbeta med utvecklingen rörande Covid-19 pandemin och dess påverkan på 
universitetets och Kårens verksamhet samt dess konsekvenser för studenterna 
Hur: 

- Underlätta återgången till fysiska evenemang för föreningarna och vår egen verksamhet  
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Mål 6: Arbeta för att Malmö stad och Malmö universitetet lever upp till titeln Årets 
studentstad, samt planera och organisera SFSFUM22 i Malmö 
Hur: 

- Samla in information om vad studenterna förväntar sig av årets studentstad  
- Var värd för SFSFUM22 

 
§3 Studentengagemang och representation 
 

Mål 1: Ytterligare förbättra våra rutiner och vårt samarbete med formella och 
semiformella studentrepresentanter 
Hur: 

- Formellt bjuda in studentrepresentanter till våra evenemang, där de antingen kan delta 
som gäster eller hjälpa till med evenemanget 

- Anordna regelbundna möten med alla studentrepresentanter 
- Säkerställ att universitetet har workshops för semi-formella studentrepresentanter vid alla 

fakulteter vid representerar 
 

Mål 2: Möjliggöra tillgängligheten så att alla kan vara del av studenters social och 
kulturella gemenskap 
Hur: 

- Inkludera varnings- och informationssymboler i våra evenemangsbeskrivningar 
- Inkludera beskrivning av bilder, för text till talhjälpmedel   
- Utbilda oss själva och erbjuda föreningarna en workshop om tillgänglig/inkluderande 

evenemangsplanering  
- Fortsätta med evenemangsformatet digitala lunch Quiz  

 
Mål 3: Utöka närkontakten med studenterna för att öka studenternas direkta inflytande 
Hur: 

- Skicka nyhetsbrev två gånger per termin till våra medlemmar 
- Skapa mer interaktivt innehåll på vår webb/sociala medier och bjud in studenterna att 

dela med sig av sina åsikter  
- Konceptualisering av oline-stream med Q&A 
- Skapa digitala och fysiska förslagslådor  

 
Mål 4: Fortsatt utveckla sektionerna för att utvidga det lokala studentengagemanget 
Hur: 

- Etablera en rutin för att stödja sektioner och koppla dem till Kåren  
- Ha en informationskampanj om sektioner samt lyfta fram redan etablerade  
- Organisera ett upptaktsmöte för sektioner  
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Mål 5: Utveckla samarbetet mellan Kåren och de semiformella studentrepresentanterna 
på respektive fakultet 
Hur: 

- Organisera ett tackevenemang för de semi-formella studentrepresentanterna 
- Upprätta strukturerade rutiner för att samla in kontaktinformation från alla semi-formella 

studentrepresentanter från alla fakulteter vi representerar  
 

§4 Studiepolitiskt arbete 
 

Mål 1: Fortsatt aktivt driva bostadsrelaterade frågor på lokal- och regional nivå 
Hur: 

- Fortsätt driva frågan om mer varierade bostadserbjudande för studenterna  
- Ta upp bostadsrelaterade frågor kontinuerligt i lämpliga sammanhang och forum  
- Uppdatera Kårens åsikter om bostad  
- Var proaktiv när det gäller att betona bostadsfrågan i det offentliga samtalet genom 

debattartiklar eller input i medborgarinitiativ, där det är lämpligt  
- Samarbeta med relevanta aktörer så som Hyresgästföreningen, Nej till marknadshyra, etc. 

 
Mål 2: Proaktivt engagera sig i den pågående campusutvecklingen 
Hur: 

- Bidra till att minska det mentala och känslomässiga avståndet mellan campus genom att 
öka närvaron på HS  

- Driv frågan om deltagande processer för studenter med universitetet och Malmö stad  
 
Mål 3: Skapa nya och utveckla befintliga former för att lyfta studenternas oro med 
kommunala och regionala politiker och relevanta aktörer 
Hur: 

- Fortsätt med Student-Politiker Afton (SPA) och stärk det genom att skapa en skriftlig 
överenskommelse med alla berörda parter  

- Samla in studenternas input om deras studierelaterade problem inför varje SPA 
 
Mål 4: Utveckla strategier för studenters anknytning med arbetsmarknaden samt 
övergång till arbetslivet 
Hur: 

- Stöd sektionerna i att koppla studenterna till arbetsmarknaden  
- Driv frågan om en ny jobbplattform vid Malmö universitet  
- Anordna arbetsmarknadsevenemang 
- Skapa bättre rutiner i samarbete med karriärtjänster vid universitetet  
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Mål 5: Fortsatt betona vikten av att genomföra och utvärdera kursrapporter samt 
publicera resultaten 
Hur: 

- Fortsätt att förespråka publicering av kursrapporter  
 
Mål 6: Arbeta proaktivt för att studenterna ska få en bättre förståelse för 
utbildningspolitiken 
Hur: 

- Skapa en kort informationsfilm som förklarar de olika nivåerna av studentinflytande  
 

§ 5 Fokusområde 

§5.1 Fokusområde 1 - Pandemins effekter 
Mål 1: Arbeta mot en stark kvalitetssäkringsprocess av utbildningen och alla dess 
aspekter – undervisningen, examinationer, lärande och arbetsmiljön 
Hur: 

- Skapa tydliga förväntningar och rutiner för den nya arbetsmiljöspecialisten 
 
Mål 2: Upprätthåll och stärk förutsättningarna för studentlivet 
Hur: 

- Informera om Covid-19 vaccinet 
- Ge extra stöd till föreningarna  
- Anordna första Fakultetscupen 
- Anordna ett informationsmöte om hur man starta en studentgrupp och/eller förening  

 
Mål 3: Delta i frågor som rör studenternas hälsa kopplat till effekterna av Covid-19 
pandemin 
Hur: 

- Övervaka potentiella risker och utveckling i samband med återkomsten till campus  
- Fortsätt främja medvetenhet om psykisk hälsa bland studenterna  
- Skapa en återkommande veckoplattform med olika teman där studenterna kan ventilera 

och dela med sig av sina problem 

§5.2 Fokusområde 2 - Representation och mångfald 

Mål 1: Arbeta för en ökad mångfald och inkludering i studentrepresentationen och i 
Kårens verksamhet 
Hur: 

- Organisera en Internationell uppskattningsvecka 
- Rekrytera ett balanserat antal studenter från alla fakulteter vi representerar  
- Skapa en Vinterkalender 
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Mål 2: Inkorporera ämnet intersektionalitet i studentrepresentation och daglig 
verksamhet 
Hur: 

- Fortsätt att arbeta med “The Ally Network” 

Mål 3: Delta i frågor som rör ”safe space” och inkludering både inom Kåren och 
universitetet 
Hur: 

- Färdigställ säkra event handboken  

Mål 4: Driv frågan om en inkluderande akademisk kultur vid universitetet, inklusive 
aspekten av transparent kommunikation och tillgänglighet 
Hur: 

- Fortsätt förespråka för inkluderande ämnen i utbildningen  
- Driv frågan om en inkluderade akademi i universitetets förnyade strategi  
- Skapa en stramare återkopplingsstrategi med Mau:s kommunikationsavdelning när det 

gäller identifierade brister i kommunikationen  
- Påbörja ett åsiktsdokument om studieavgifter  


