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§ 1 Inledning  
Studentkåren Malmös verksamhetsplan är kårfullmäktiges instruktioner till styrelsen och den är en viktig 
del i kårens arbete.  
 
Verksamhetsplanens struktur börjar med kårens dagliga arbete, från reguljär verksamhet till rekrytering till 
studiesocialt och studiepolitiskt arbete. Detta kompletteras sedan av fokusområden där Studentkåren 
Malmös arbete och mål för de fokusfrågor definieras. De olika delarna av verksamhetsplanen har skrivits 
av olika författare men har två redaktörer och föregående kårfullmäktige haft möjlighet att ge feedback. 
Verksamhetsplanen är skriven för att inte vara för smal eller för bred i sin uppgift så att målen kan nås. 
 
§ 2 Reguljär verksamhet 
Kårens struktur har varit mer eller mindre oförändrad under ett antal år fastän universitetet har vuxit och 
förändrats. Under verksamhetsåret 17/18 började Studentkåren Malmö en omorganisation med några 
förändringar i kansliet samt i styrelsen. Arbetet med omorganisation har fortsatt under verksamhetsåret 
18/19 genom att se över arbetsuppgifterna och ansvarsområdena inom styrelsen. 
 
Syftet med dessa förändringarna har varit att utveckla verksamheten och göra kårens arbete mer effektivt 
och långsiktigt med tanke på universitetets framtida utveckling. För att säkerställa att de tidigare gjorda 
eller föreslagna förändringarna följs upp och implementeras inom organisationen borde utvecklingen av 
kårens struktur därför fortsätta under kommande verksamhetsår. En del av det fortsatta arbetet med den 
reguljära verksamheten bör inkludera den nya arbetsfördelningen och implementeringen av kommittéer 
under styrelsens ledamöter, vilka är delar av arbetet med omorganisationen. 
 
En stor del av kårens reguljära verksamhet handlar om Kårhusets fysiska framtid. Det är fortfarande 
osäkert var och i vilken form framtidens kårhus kommer vara, vilket påverkar både styrelsens och 
kårföreningarnas verksamhet. Det är av yttersta vikt att arbetet med att hitta en framtida lämplig byggnad 
för Studentkåren Malmös nuvarande och framtida verksamhet prioriteras och fortsätter. 
 

Mål för § 2 Reguljär verksamhet  Tillvägagångssätt 

Studentkåren Malmö ska utveckla och arbeta med 
kårfullmäktige och dess roll som kårens högsta 
beslutande organ 

● Utreda möjligheterna att utöka 
fullmäktiges självständighet 

● Öka synligheten av fullmäktige och dess 
aktiviteter så att studenterna bättre känner 
till FUM och dess funktion 

● Göra en utvärdering av 
FUM-mötesstrukturen och kvalitén för att 
se hur detta kan utvecklas 

 

Studentkåren Malmö Besök  Telefon E-post 
Kårhuset, Bassängkajen 8, Malmö            040–665 75 65 receptionen@malmostudenter.se 

  Postadress Org.nr Webbplats 
  205 06 Malmö 846502-0868  malmostudenter.se 



 
 
 

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 19/20 
 

Studentkåren Malmö ska arbeta mot ett bättre 
system för studentärendehantering och 
kommunikationen kring det 
 

● Tillsammans med de andra kårerna vid 
universitetet utveckla ett system för 
ärenden som är övergripande för hela 
universitetet 

● Se över hur andra studentkårer i Sverige 
rapporterar sina studentärenden 

● Utveckla en kommunikationsmetod för 
studentärenden som kan nå ut till både 
studenter och anställda vid universitetet 

 
 
Studentkåren Malmö ska se till att kåren och dess 
föreningar kan fortsätta sin verksamhet på bästa 
möjliga sätt i framtiden 

● Hålla sig uppdaterad om situationen kring 
det nuvarande kårhuset 

● Leta aktivt efter ett nytt kårhus 
● Hålla en aktiv diskussion med Malmö 

universitet och Malmö stad om Kårhusets 
framtid 

 

 
§ 3 Rekrytering, engagemang och närhet till studenterna  
Studentengagemanget spelar en central roll i Studentkåren Malmös dagliga arbete. För att kåren ska 
säkerställa sin relevans som kår måste vi skapa stabila och väl implementerade rutiner för rekrytering när 
det gäller hur studentengagemang ska uppmuntras och belönas. För att kunna göra detta måste vi 
kontinuerligt skapa och utveckla strategier för ett starkt studentengagemang. Både studiepolitiska och 
studiesociala aspekter är avgörande för Studentkåren Malmös fortsatta utveckling. Den första aspekten 
säkrar starkare studentinflytande inom Malmö universitet och utvecklar studenternas kunskaper och 
kompetens. Den andra aspekten berikar studenternas sociala liv och kulturella erfarenheter. 
 

Mål för § 3 Rekrytering, engagemang och 
närhet till studenterna 

Tillvägagångssätt 

Studentkåren Malmö ska vidareutveckla de 
existerande metoderna för att engagera och rekrytera 
studenter samt implementera nya metoder 

● Vidareutveckla fakultetstiden 
● Öka den fysiska närheten till 

studenterna (besök av kurser och 
program, FORUM, osv.) 

● Revidera och vidareutveckla strukturen 
för Kårpriset 

● Kontinuerligt utforska nya sätt att nå ut 
och kommunicera med studenter både 
fysiskt och digitalt 
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§ 4 Studiepolitiskt arbete 
Studenternas liv berörs varje dag av olika beslut, några mer politiska än andra. Vi vill dock skydda 
studenternas rättigheter och deras välbefinnande. För att kunna göra detta måste vi aktivt delta i det 
studiepolitiska arbetet med universitetet och det omgivande samhället och samtidigt engagera studenterna i 
arbetet. 
 

Mål för § 4 Studie-politiskt arbete  Tillvägagångssätt 

Studentkåren Malmö ska arbeta med frågor om 
studenters bostadsläge på lokal och regional nivå 

● Genom att samla in och presentera 
kvalitativa data om studenternas 
bostadsläge i Malmö 

● Genom att skapa aktiviteter med syftet 
att uppmärksamma problemet med 
bostäder i Malmö 

● Genom att samarbeta med andra 
studentkårer och organisationer 

● Genom att skapa och upprätthålla 
dialoger med universitetets ledning, 
Malmö stad och andra beslutsfattare 

● Synliggöra bostadsfrågan i media 
(debattartiklar, intervjuer, 
pressmeddelanden) 

 
Studentkåren Malmö ska främja 
internationalisering inte bara som studentutbyte 
utan som ett större koncept 

● Hjälpa universitetet att främja certifikatet 
för internationella meriter (CIM) 

● Etablera fler kontakter med studentkårer 
från Europa för att få kunskap och utbyta 
erfarenheter  

 
Studentkåren Malmö ska arbeta så att studenterna 
har möjlighet att förbättra sin akademiska 
kompetens  

● Tillsammans med Studentcentrum, CAKL 
och biblioteket arbeta för att öka 
synligheten om stödjande funktioner för 
studenter, som till exempel mentorer, 
språk- och matematikverkstäder och 
föreläsningar om studieteknik 

● Belysa de olika stödfunktioner som finns 
på universitetet samt betona vikten av 
dem 

● Genom att erbjuda aktiviteter där 
studenterna kan lära sig mer om 
studentlivet  
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§ 5 Studiesocialt arbete 
Studentkåren Malmö studiesociala arbete ska fokusera på förutsättningarna och möjligheterna till en social 
och belönade fritid. Det studiesociala arbetet ska vara inkluderande och välkomnande och syfta till att 
skapa en känsla av samhörighet för studenterna. En bra balans mellan det sociala och akademiska är en 
förutsättning för en bättre psykisk hälsa. Terminsstarten är alltid fylld med introducerande studiesociala 
aktiviteter och information om supportfunktioner. Den sociala aspekten av introduktionen är mycket 
viktigt särskilt under den första terminen då studenterna ska hitta sitt sammanhang men det är också 
väldigt viktigt att studenterna har en möjlighet till en stadigvarande socialt sammanhang under hela sin 
studietid.   
 

Mål för § 5 Studiesocialt arbete  Tillvägagångssätt 

Studentkåren Malmö ska arbeta för att skapa en 
starkare samhörighet för studenterna vid Malmö 
universitet 

● Säkerställa att introduktionsprogrammen 
är inkluderade så att de skapar varaktiga 
band mellan studenterna 

● Vidareutveckla studiesociala aktiviteter 
inte bara under introduktionen utan även 
under resten av året  

● Informera studenterna om våra 
föreningar och studentgrupper samt 
underlätta processen för att skapa 
föreningar och studentgrupper  

● Informera studenterna om Kårhuset som 
en bra möjlighet att träffa andra studenter 

 
Studentkåren Malmö ska hjälpa studenterna att 
hitta givande sätt att spendera sin fritid 

● Skapa fler sociala aktiviteter med olika 
syfte vilket bidrar till ett större 
studentengagemang  

● Arbeta för en öppen och inkluderande 
miljö inom vår egen organisation och 
föreningar så att studenterna känner sig 
välkomna att både komma och stanna 

● Studentkåren Malmö ska se över och 
utveckla sina etablerade studiesociala 
aktiviteter  
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§ 6 Fokusområden 
Fokusområdena i verksamhetsplanen har valts utifrån de mest brännande frågorna som kommit upp 
under verksamhetsåret efter bedömning av styrelsen och fullmäktige.  
Styrelsen har även valt att inkludera vissa delar från fokusområdena i verksamhetsplanen 18/19 - 
Internationalisering, digitalisering, akademisk litteracitet och bostad – då dessa är stora återkommande 
frågor som kåren fortsatt ska arbeta med. 
 
 Fokusområden för verksamhetsår 19/20;  
 

● Psykisk hälsa 
● Pedagogik 
● Studentrepresentanter 
● Malmö Studentstad 

 
§ 6.1 Psykisk hälsa 
Psykisk ohälsa ökar i samhället, särskilt bland yngre och speciellt bland studenter. Enligt studier, har 
nästan hälften av studenterna i Sverige upplevt försämrad psykisk hälsa under studietiden, det kan vara allt 
från ökad stress, ångest, till depression. Studentkåren Malmö vill belysa de aspekter som kan leda till 
försämrad psykisk hälsa. Detta kan till exempel vara studierna, bostad, ekonomisk situation, ensamhet, och 
diskriminering. Psykisk hälsa är lika viktigt som fysisk hälsa och ska behandlas med samma seriositet och 
vikt som andra sjukdomar - proaktivt för en bättre psykisk hälsa och reaktivt för att stödja de studenter 
som har försämrad psykisk hälsa.  
 

Mål för § 6.1 Psykisk hälsa  Tillvägagångssätt 

Studentkåren Malmö ska vara ständigt 
uppdaterade i frågan om psykisk hälsa 

● Följa lokala, regionala, nationella och 
internationella nyheter, rapporter och 
konferenser om psykisk hälsa, särskilt 
kopplat till högre utbildning 

● Uppmuntra universitet att samla 
information om studenters psykiska hälsa  

● Ha aktiv och återkommande kontakt med 
Studenthälsan och Region Skåne för att 
vara uppdaterad om situationen 
universitetet och i primärvården 

● Samla kvalitativt information från 
studenter på Malmö universitet genom till 
exempel Kaffe med Kåren 

● Hålla fullmäktige och styrelse informerade 
om senaste nyheter och utveckling 
gällande frågan, genom till exempel 
workshops 
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Studentkåren Malmö ska arbeta för alla studenters 
möjlighet till en studietid med sund psykisk hälsa  

● Arbeta för en bättre kedja mellan 
primärvården i Region Skåne och 
Studenthälsan på universitet 

● Arbeta med andra studentkårer i regionen 
för att diskutera vår position i frågor 
gällande psykisk hälsa 

● Arbeta så att alla stödfunktioner och 
informationen om dem är mer tillgänglig  

● Arbeta så att lärarna har bättre 
förutsättningar att bemöta studenter med 
olika behov och att de är medvetna om de 
olika stödfunktioner vid universitet 

● Arbeta för att förebygga ensamhet på 
campus 

● Arbeta för en bättre studie- och 
lärandemiljö på universitet som är 
tillgänglig och uppmuntrar till gemenskap  

 
Studentkåren Malmö ska kommunicera om 
psykisk hälsa till alla relevanta parter för att skapa 
en öppen miljö och bättre tillgång till stöd i frågor 
relaterade till psykisk hälsa 

● Diskutera psykisk hälsa öppet i olika 
forum, till exempel KMK, social media, 
skitviktigt och på möten med universitet 

● Belysa länken mellan psykisk hälsa och 
andra delar av studentlivet genom till 
exempel debattartiklar och workshops  

● Arbeta för att kommunicera de olika 
stödfunktionerna mer tydligt 

 
 
 
 
§ 6.2 Pedagogik 
Frågan om pedagogik är ständigt aktuell i högre utbildning. Pedagogik är inte bara hur lärarna undervisar, 
utan ett brett område som sammankopplar undervisningsmetoder, examinationsprocessen, lärandemiljön, 
interaktion mellan lärare och studenter och alla frågor som är förknippat till de, såsom tillgänglighet, 
säkerhet, breddat deltagande, likabehandling och andra delar av utbildningen. Studentkåren Malmö tycker 
att alla delar av pedagogiken borde tas hänsyn till då de är viktiga och hänger ihop. 
 
 
 
 
 

Studentkåren Malmö Besök  Telefon E-post 
Kårhuset, Bassängkajen 8, Malmö            040–665 75 65 receptionen@malmostudenter.se 

  Postadress Org.nr Webbplats 
  205 06 Malmö 846502-0868  malmostudenter.se 



 
 
 

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 19/20 
 

Mål för § 6.2 Pedagogik  Tillvägagångssätt 

Studentkåren Malmö ska uppmuntra alternativa 
pedagogiska metoder som bidrar till breddat 
deltagande 

● Informera studenter om olika 
pedagogiska metoder 

● Arbeta aktivt så att alternativa 
pedagogiska metoder samt vikten av 
pedagogik diskuteras på universitet 

● Uppmuntra universitet att skapa digitala 
lösningar och alternativa digitala 
aktiviteter till program och kurser 

● Säkerställa studentinflytande och 
återkoppling gällande pedagogiska 
metoder 

 
Studentkåren Malmö ska fortsatt aktivt delta i 
utformningen och utvecklingen av 
lärandemiljöerna på Malmö universitet 

● Säkerställa studentinflytandet i de forum 
som behandlar lärandemiljöfrågor 

● Förespråka en mer digitaliserad utbildning 
som helhet när det är bättre ur en 
pedagogiskt synvinkel 

● Säkerställa att lärandeprocessen är 
tillgänglig för alla när det gäller både 
fysiska och digitala lärandemiljöer 

● Inte bara fokusera på undervisningen och 
den lärarledda tiden utan se till helheten 
av utbildningen och koppla den till 
lärandemiljön  

 
Studentkåren Malmö vill se pedagogiken på 
universitet kontinuerligt utvecklas och förbättras  

● Öka kårens kunskap inom pedagogik för 
för att säkerställa studentinflytandet i 
dessa frågor samt för att stödja studenter 
som är intresserade i frågan, genom att till 
exempel vara uppdaterad i nationell och 
internationell forskning 

● Uppmuntra universitetet att utveckla 
mötesplatser där anställda och studenter 
kan diskutera pedagogik 
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§ 6.3 Studentrepresentanter 
Ett starkt studentinflytande kräver aktiva studentrepresentanter. Det är viktigt att 
studentrepresentantgruppen är så heterogen som möjligt och från alla fakulteter för att bäst representera 
alla studenter på universitet. Studentrepresentanterna kan antingen väljas på Studentinflytande FORUM, 
för representation på fakultets- och/eller central nivå eller i till exempel kurser och program för att bli 
representanter på kurs- och programnivå.. Studentkåren Malmö vill stödja alla studentrepresentanter så att 
de kan möta olika utmaningarna samt göra rollen som studentrepresentant mer attraktivt. Vidare, vill 
Studentkåren Malmö utveckla funktionen av de lokala studentråden, vilka är en mötesplats för 
studentombuden och studentrepresentanterna för respektive fakultet.  
 

Mål för § 6.3 Studentrepresentanter  Tillvägagångssätt 

Studentkåren Malmö ska etablera en tydligare 
strategi kring rekrytering och samarbete med 
studentrepresentanterna samt skapa en aktiv 
kommunikationskanal  

● Aktivt hålla kontakt med 
studentrepresentanterna 

● Marknadsföra Studentinflytande FORUM 
på ett tydligare sätt  

● Etablera studentråden som platsen där 
studentrepresentanterna träffar 
studentombudet och återkopplar de 
möten de deltagit i 

● Att tillsammans med universitetet ta fram 
ett meritsystem för studentrepresentation 
vid universitetet, liknande Certificate of 
International Merits (CIM) 

 
Definiera rollen som studentrepresentant och 
andra roller inom kåren för både universitetet och 
Studentkåren Malmö utifrån det lagstadgade 
uppdraget  

● Lägga mer fokus på handboken för 
studentrepresentanter och ha 
kontinuerliga uppföljning samt revidering 
om så behövs 

● Se över de engelska översättningarna av 
våra olika roller inom kåren och definiera 
dem på ett tydligare sätt 
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Studenterna vid Malmö Universitet ska känna till 
vilka rättigheter de har att bli representerade vid 
beslut på universitetet 

● Synliggöra vikten av studentrepresentation 
i nämnder och organ 

● Organisera frekventa kurs- och program 
besök för att informera studenterna om 
deras rättigheter och skyldigheter, policyn 
för studentinflytande och andra relevanta 
dokument 

● Arbeta i nära samarbete med universitetet 
för att sprida kunskapen om studenters 
rättigheter och inflytande 

 
 
§ 6.4 Malmö Studentstad  
Malmö universitet är det yngsta universitet i Sverige. Universitetet har inte de etablerade traditionerna som 
andra universitet- och studentstäder har. Men iställer för att se det som en nackdel, så kan vi istället se det 
som en möjlighet att få vara en del av att skapa traditioner. Genom att involvera studenterna i processen 
så får vi kunskap om vad det är som studenterna behöver från staden och universitet. Studenter bör ha 
bästa möjliga förutsättningar för att studera, och vi vill säkerställa att alla dessa förutsättningar tas i 
beaktning. Vi kan till exempel arbeta för bättre bostadsmarknad, studentinflytande och sociala aktiviteter. 
En del av dessa förutsättningarna har redan beskrivits ovan i verksamhetsplanen men här kommer några 
ytterligare punkter. 
 

Mål för § 6.4 Malmö Studentstad  Tillvägagångssätt 

Studentkåren Malmö ska arbeta för att 
studenterna har bästa möjliga förutsättningar för 
att leva och studera i Malmö  

● Hålla kontakt och skapa en långsiktig 
dialog med Malmö stad, 
studentkoordinatorn och andra relevanta 
aktörer 

● Kartlägga vilka möjligheter det finns för 
studentinflytande i Malmö stad och 
regionen  

● Uppmuntra Malmö stad och andra 
aktörer att utveckla sociala mötesplatser 
för studenterna utanför deras studier 

● Skapa en strategi för att arbeta med 
Malmö studentstad som helhet 
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Studentkåren Malmö ska arbeta för en hållbar 
VFU för studenterna på Malmö universitet 
 

● Vara uppdaterad i VFU frågan  
● Skapa bra kommunikation med relevanta 

aktörer i VFU frågorna, till exempel 
Malmö Universitet, Malmö stad och 
Region Skåne 

● Skapa en strategi för hur man ska arbeta 
med VFU frågan  
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