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Operativ plan 2018/2019 
Denna plan är fastställd av kårfullmäktige den 26 september 2018. Planen gäller till och med  

30 juni 2019. 

Den operativa planen syftar till att realisera kårens visioner som återfinns i strategiska planen och 

ska fungera som ett ramverk för kårstyrelsen att förhålla sig till. De fyra första rubrikerna, bildning, 

rättssäkerhet, lika villkor och samhällsengagemang reglerar målen för den verksamhet som i stor del 

förknippas med lågintensivt och långsiktigt påverkansarbete gentemot Umeå universitet och 

nationellt, medan medlemsnytta och medlemsorganisation ska utgöra mål för den egna organisationen. 

Varje avsnitt har en inledande, övergripande beskrivning av vilket arbete kårstyrelsen avser 

genomföra samt en lista i punktform över de årets projekt. Kårstyrelsen kommer därefter 

komplettera den operativa planen med en projektbeskrivning där ansvarsfördelning görs och 

ytterligare delprojekt kan tillkomma. 
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Övergripande  

Kommande verksamhetsår kommer på många sätt bli ett händelserikt år. De tre studentkårerna vid 

Umeå universitet ska genom studentkårsskrivelsen redovisa kårernas gemensamma bild av de 

problem som kårerna uppfattat vid universitet de senaste tre åren. Dessutom ska Umeå studentkår 

ansöka om kårstatus för kommande 3 år, Universitet ska sätta en vision för 2020–2025 och vi i 

Umeå Studentkår ska formulera en ny treårig strategisk plan.  

Kåren ställs i år inför många frågor och utmaningar, men också inför många möjligheter att påverka 

studiesituationen i Umeå till det bättre. 

För att kunna bedriva ett starkt påverkansarbete gentemot Umeå universitet (UmU), Umeå 

kommun och övriga aktuella aktörer krävs ett gott samarbete med övriga studentkårer och god 

kommunikation inom den egna organisationen. Vi i Umeå studentkår tror på samarbete, och 

kommer att arbeta för att upprätthålla och utveckla befintliga samarbetsområden, samt undersöka 

i vilken utsträckning nya samarbeten står att finna. 

Umeå studentkår vill värna om våra aktiva. Vår verksamhet drivs framåt av hundratals studenter 

som engagerar sig i våra sektioner, kårföreningar, akademiska föreningar, kårhus, studenttidningar 

och i många andra kårsammanhang. Genom att stärka kårsektionerna koppling till kårfullmäktige 

får de engagerade studenterna en tydligare koppling till kårens högsta beslutande organ och 

kontakten mellan alla organisationsdelar utvecklas. 

Umeå studentkår ska: 

● Ta fram förslag för hur kårsektionernas inflytande i kåren kan stärkas.  

○ Vilket innefattar men inte är begränsat av att ta fram stadgeändringsförslag för ett 

nytt kårvalssystem. 

● Ansöka om kårstatus för 19–21. 

● Ta fram förslag på strategisk plan för 19–21. 

● Lämna in studentkårskrivelsen 16–19. 

● Ta fram förslag på Operativ plan 2019/2020 

 

Bildning 

Umeå studentkår arbetar inte bara för att utbildningen vid UmU ska hålla en hög kvalité utan också 

för att den helst ska höjas. Arbetet med detta sker på två olika nivåer; på nationellt plan ska kåren 

bedriva påverkansarbete genom att vara remissinstans och driva nationella frågor som gynnar 

studenterna genom höjd utbildningskvalité och förbättrade förutsättningar för studier, så väl som 

förbättrade möjligheter på en framtida arbetsmarknad. På universitetsnivå sker påverkansarbetet 
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genom aktiv studentrepresentation i samtliga beslutande och beredande organ av relevans för 

utbildning och studenters situation. 

I år vill vi lägga ett extra fokus på att vara proaktiva i arbetet. Utbildningskvalitén ska stärkas. Därför 

vill vi göra en extra satsning på lyfta frågor kring, lärarledd tid, forskningsanknytning och 

arbetsmarknadsanknytning. 

För att driva utbildningsfrågor krävs en handlingskraftig verksamhet. Påverkningsarbete mot 

universitet sker i sig på flera nivåer, på institutionsnivå, fakultetsnivå och på universitetscentral nivå. 

Det är ett omfattande arbete som i den egna organisationen sker på olika nivåer och i olika led. 

Därför krävs god kommunikation mellan kårens alla organ. 

Kåren har tillsammans med sektionerna till uppgift att hjälpa den enskilde studenten med råd och 

stöd i specifika ärenden.  Det är viktigt att arbetet för studenters ökade medvetenhet kring Umeå 

studentkårs verksamhet fortsätter, att de får en ökad kunskap om sina rättigheter och en bättre 

insyn i aktuella utbildningspolitiska frågor. 

Samarbetet och kommunikationen mellan studentombuden på sektionsnivå och studentombuden 

på kårstyrelsenivå behöver fortsätta att utvecklas för att skapa starkare band inom organisationen, 

genom att bland annat stödja sektionerna i deras arbete med utbildningskvalité och 

utbildningsbevakning. 

Som en del av arbetet med att stärka kårens handlingskraft vill vi inte bara stärka kommunikationen 

med studentrepresentanterna, utan också deras ställning som sådan. Studentrepresentanterna utgör 

en mycket viktig del av universitets kvalitetssäkringssystem och kårens kärnverksamhet. I år vill vi 

därför särskilt verka för att stärka studentrepresentanternas ställning och underlätta deras 

studentfackliga arbete. Tidigare har universtiet erbjudit studentrepresentanter viss förtur till både 

praktik och utbytesplatser. Detta var som ett tack från universitet som nu inte längre ges. Som 

studentrepresentant ska du känna att du får stöd av kåren i arbete och att insatsen uppskattas av 

både kåren och universitet. 

Umeå studentkår ska: 

● Arrangera en kampanj för lärarledd tid. 

● Arrangera studentfackliga utbildningsdag både under höst- och vårtermin. 

● Skriva en ny handbok för studentfackligt arbete. 

● Skriva en ny och uppdaterad regelsamling. 

● Särskilt verka för att förutsättningarna för studentinflytandet stärks. 

○ Vilket innefattar bland annat, verka för ett ökat incitament för att vara 

studentrepresentant, att trösklarna till ett studentfackligt engagemang minskar och 

att studenters direkta påverkan genom kursutvärderingar stärks.  

● Särskilt verka för att utbildningens forskningsanknytning stärkts.  
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● Särskilt verka för att studenter under sin studietid får arbetslivsanknytning. Särskilt verka 

för att antalet ändamålsenliga platser för tentamensskrivningar på Campus ökar så att 

rättssäkerheten vid examination stärks och antalet tentamensskrivningar utanför vardagar 

minskar. 

● Särskilt verka för ett införande av digitala salstentamina. 

● Särskilt verka för anonymiserad bedömning av hemtentamina. 

Lika villkor 

Umeå studentkår ska verka för att ge alla studenter en så bra studietid som möjligt. Människors lika 

värde och lika behandling är något som ska genomsyra Umeå studentkår. I vårt arbete som stort, 

såväl arbetet mot universitetet ska jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling finnas med. Som en 

central del i sitt arbete ska Umeå studentkår verka för ett jämlikt universitet, tillgängligt för alla. 

Medlemmar eller andra som kommer till kåren och känner att det blivit t.ex. orättvist behandlade 

ska skyndsamt få stöd och hjälpa av våra studentombud. 

Umeå studentkår ska: 

● Uppmärksamma problemet med psykisk ohälsa bland studenter på lokal nivå. 

● Bevaka internationella studenters tillvaro och uppfattning av UmU. 

● Arrangera evenemang eller kampanjer som behandlar lika villkor, arbetsmiljö, hälsa och 

frågor som faller under “lika villkors uppdraget”. 

● Genomföra/organisera mottagningsutbildning och uppföljning av mottagningen. 

● Open University projektet fortsätter tillsammans med övriga studentkårer och universitetet 

centralt, uppföljning och utveckling av det. 

● Sammanställning av ett dokument som innehåller vad Umeå studentkår står för inom lika 

villkorsfrågor. 

● Förbättra möjligheten att studera för individer med allergier. Se över regler för 

tentamensskrivning angående snacks som kan påverkar individer med allergier. 

● Öka närvaron vid konstnärligt campus från kårens sida. 

● Arbeta med trygghet på campus och motarbeta alla former av sexuella trakasserier, 

mobbning och trakasserier. 

● Särskilt verka för jämlikhetsarbete vid UmU och inom den egna organisationen. 

● Särskilt verka för tillgänglighetsarbete vid UmU och inom den egna organisationen. 

● Särskilt verka för UmUs arbete kring studenthälsan. 

● Särskilt verka för UmUs arbete med en jämlik rekrytering av nyanställda och professorer. 

● Särskilt verka för jämlikhet och mångfald bland förtroendevalda och företrädare för Umeå 

studentkår.  

● Särskilt verka för förbättring av fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 
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Samhällsengagemang 

Ett gott boende av bra standard är grundläggande för att studenter ska känna trygghet och ha 

möjlighet att fokusera på sina studier. Av den anledningen ser Umeå studentkår allvarligt på att vi 

är rödlistade i SFS årsrapport och kommer att arbeta för att förbättra den genom påverkansarbete 

mot kommunen och försöka sammanställa en rapport som kan väcka engagemang från 

kommunens sida att förbättra situationen. 

SFS ska ha som ny fokusfråga att tackla frågan om hur studenterna mår. På agenda idag blir det allt 

vanligare att man ser reportage och liknande över hur den psykiska ohälsan växer. Vi vill öka 

medvetenheten och skapa dialog på campus och få upp universitetsledningens öga ännu mer för 

studenthälsan. 

 

Umeå studentkår ska: 

● Sammanställa kortare rapport eller liknande om bostadssituationen i Umeå. 

Påverkansarbete mot kommunen. Förbättra möjligheten för studenter att hitta boende. 

Samarbete med Hyresrättsföreningen. 

● Uppmärksamma den psykologisk ohälsa som ökar i Sverige bland studenter.  

● Aktivt arbeta för en förbättra bostadssituation för studenterna i Umeå. SFS standard om 

bostäder som måttstock. 

Medlemsnytta 

Umeå studentkår vill vara relevant för studenterna, även när man inte är i behov av hjälp eller direkt 

stöd. Därför måste studentkåren fortsätta att utveckla medlemskapet, både genom att bredda 

innehållet som att informera om detsamma. 

Umeå studentkår ska verka för att studenterna får inblick i verksamhet vid potentiella arbetsgivare. 

De kan genom olika evenemang ta del av inspirerande erfarenheter från arbetsgivare och 

arbetstagare. Dessa arrangemang anordnas av US tillsammans med kårsektioner och dess 

föreningar alternativt tillsammans med en extern aktör. 

För att fler medlemmar ska känna mervärdet av medlemskapet ska studentkåren, genom att utnyttja 

storleken på organisationen, utöka sitt utbud av rabatter och studenterbjudanden. 

Umeå studentkår ska: 

● Genomföra välkomstmässa på våren. 

● Genomföra årshögtid, kåren fyller 60 år. 

● Genomföra en vårbal i samarbete med NTK och UMS. 

● Se över befintliga sponsringsavtal, med utgångspunkt vad ger detta för Medlemsnytta. 
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● Se över befintliga policydokument som reglerar sponsringsavtal. 

● Söka ny sponsring 

● Driva arbetsmarknadsprojekt och, om möjligt, i samarbete med kårens sektioner och 

föreningar.  

● Utveckla nya metoder för att både nya och befintlig verksamhet ska nå ut till internationella 

studenter. 

● Utveckla och stötta sektioners skapande av evenemang och uppmuntra samarbete mellan 

föreningarna och sektionerna. 

● Särskilt för genomförandet av fler sektionsöverskridande aktiviteter och kårcentralt 

arrangerade aktiviteter. 

● Särskilt verka för fler och bättre studentrabatter för US medlemmar. 

Medlemsorganisationen 

För att kunna bedriva ett starkt påverkansarbete gentemot Umeå universitet (UmU), Umeå 

kommun och övriga aktuella aktörer krävs ett gott samarbete med övriga studentkårer. Vi i Umeå 

studentkår tror på samarbete, och kommer att arbeta för att upprätthålla och utveckla befintliga 

samarbetsområden, samt undersöka i vilken utsträckning nya samarbeten står att finna. 

Umeå studentkår vill värna om sina aktiva. Vår verksamhet drivs av hundratals studenter 

engagerade i sektioner, föreningar, kårhus, studenttidningar, kårpartier och många andra områden. 

Genom tydligare kommunikationslinjer mellan kårens delar ska kontakten mellan alla 

organisationsled utvecklas. 

Studentkåren ska under året arbeta för att alla medlemmar, oavsett utbildning, studieort eller 

förstaspråk, nås av information om studentkårens verksamhet, studenternas rättigheter och 

medlemskapets förmåner. 

Då kårens verksamhet är präglad av en snabb genomströmning av medlemmar är det viktigt att 

kårstyrelsen aktivt arbetar för att kårens sektioner, föreningar och medlemmar kontinuerligt erbjuds 

goda möjligheter till kompetensutveckling inom områden som efterfrågas och är relevanta för 

kårens verksamhet. Det kan till exempel röra sig om utbildningar i styrelsearbete, studentfackligt 

arbete och marknadsföring 

Umeå studentkår ska: 

● Genomföra träffar med representanter från de olika sektionerna och föreningarna för att 

utveckla samarbete inom kåren. 

● Genomföra stormöte öppet för hela medlemsbasen som är sprunget ur gruppträffarna. 

● Genomföra en kampanj för medlemsvärvning.  

● Ta fram en ny, modern och bättre hemsida. Därefter skapa organisering från sektionerna 

kring möjligheten att använda sig av sidan. 
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● Ta fram ett levande åsiktsdokument där kårens ställningstaganden är sammanfattande. 

● Förbättra kommunikationen inom Umeå studentkår, framförallt förbättra gemenskapen 

under US loggan. Få sektioner och föreningar att samarbeta och känna att de alla har en 

gemenskap.  

● Se över och utveckla nya metoder för att nå ut med sin verksamhet till internationella 

studenter. 

● Utöka och förbättra kontakten med de andra kårerna vid UmU och SLU Umeå. 

● Utveckla de stöd vi kan erbjuda studenter som inte studerar på UmUs stora campus. 

● Genomföra eller på annat sätt erbjuda sektioner, föreningar och medlemmar lättillgängliga 

utbildningar som är relevanta för deras verksamhet inom kåren 

● Särskilt verka för nya kontorsytor för arvoderade och anställda.  

● Särskilt verka för att sektionerna och föreningarna ska ha egna lokaler på campus. 

Övrigt 

Utveckla och stödja arbetet med kårhuset projektet och se till att en avsiktsförklaring skrivs denna 

mandatperiod. 


