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Förord 
Vi möjliggör en studietid att minnas och säkerställer en utbildning att vara stolt över. 

Visionen är organisationens slutliga mål, värdegrunden vägleder sedan hur 
organisationen ska vara i arbetet mot visionen. Verksamhetsstrategin är sedan det 
dokument som talar om vilka områden som arbetet ska fokusera på det kommande åren 
för att nå mot visionen. Verksamhetsplanen är det dokument som beskriver vilka delprojekt 
och områden som fokus ska ligga på just detta år.
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Verksamhetsåret 20/21 är det första, av fyra, som kommer att arbeta med den antagna 
verksamhetsstrategin. Strategin ger ett förslag om att första året ska vara ett 
tillämpningsår där förutsättningar skapas för det vidare arbetet. Utöver detta har också ett 
par mål ur planen valts ut för påbörjande/genomförande. Målen som valts ut är sådana 
som anses vara lämpliga att inleda arbetet med för att lägga en god grund för det 
fyraåriga arbetet med verksamhetsstrategin och målen i denna. Urvalsprocessen har skett 
genom dialog mellan heltidare, personal samt föregående heltidare.  

För ökad kontinuitet i organisationen har även mål från föregående verksamhetsplan, som 
inte helt färdigställts, lyfts i denna verksamhetsplan. Detta i syfte att arbete som lagts på 
tidigare projekt inte ska gå förlorat i och med skifte i verksamhetsår och därmed 
heltidargrupp.  
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Mål 1.1: Stärkt studentinflytandestruktur och aktiv 
studentmedverkan 

Studenternas rätt till inflytande över sin egna och framtida studenters utbildning och 
studiesituation utgör Göta studentkårs grunduppdrag. En aktiv studentmedverkan i 
utvecklingen av utbildningskvalitet är förutsättningen för ett starkt studentinflytande. 
Studenternas perspektiv och behov ska alltid prioriteras. Göta studentkår ska tillsätta 
studentrepresentanter i alla forum där studenter ska vara representerade. 

 
På grund av rådande omvärldssituation känns vårt utbildningsuppdrag extra relevant. Vi 
tror inte att målen går att genomföra inom ramen för ett verksamhetsår och ämnar därför 
påbörja ett arbete som kan tas vidare under kommande år.  

> 1.1.1. Skapa ett strategiskt och välgrundat arbetssätt för arbetet med 
utbildningskvalitet  

> 1.1.2. Öka studenternas kunskap om möjligheterna till att påverka utbildningskvalitén  
> 1.1.4. Stärka medvetenheten hos Göteborgs universitets personal om vårt uppdrag 

och vår delaktighet i deras verksamhet  

Mål 2.3: Skapa förutsättningar för engagemang 
Göta studentkår bygger på engagemang. Att engagera sig i Göta studentkår ska vara 
meningsfullt, givande, utvecklande och stärkande för individen. Göta studentkår ska ge 
verktyg för att genomföra idéer och ta tillvara på studenters engagemang. 

 
För att organisationen ska kunna komma vidare krävs ett ökat engagemang och arbetet 
med att skapa förutsättningar för detta är något som behöver påbörjas omedelbart. 
Studentkåren kan inte enbart existera i sina heltidsarvoderade och personal utan måste i 
stor mån bygga på ideellt engagemang och Göta studentkår måste bli bättre på att 
kanalisera studenters idéer och motivation. 

> 2.3.2. Öka medvetenheten bland studenter om vad ett engagemang i Göta 
studentkår är och hur man engagerar sig  

> 2.3.3. Ge förutsättningar för att ta tillvara på engagemanget där det finns  
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Politisk påverkan 
För att se till våra medlemmars bästa behöver Göta studentkår vara med och driva olika 
frågor gentemot universitetet, medlemsorganisationer och staden. Genom att lägga fokus 
på olika påverkansfrågor kan vi se till att vi är en tydlig röst i debatten. 
Verksamhetsstrategin 1.3 anger mål för Göta studentkårs politiska närvaro, men innan 
detta mål kan angripas i sin helhet behövs ett mer grundläggande arbete som möjliggör 
för fortsatt arbete med politiska frågor under kommande år.  

> Lägga en grund för hur Göta studentkår ska arbeta med politisk påverkan. 
> Skapa en struktur för diskussion angående studentpolitiska frågor inom 

organisationen. 
> Aktivt bevaka aktuella områden som nämns i Bilaga 1.  

Ej färdigställt 19/20 
Föregående verksamhetsår hade i sin verksamhetsplan en del mål som inte helt hann 
färdigställas. Då det är av vikt att dessa blir fullbordade anses det viktigt att de formuleras i 
denna verksamhetsplan. Några av målen är delvis utförda och det som gjort kontra 
behöver göras beskrivs nedan.  

Skapa ett standardiserat arbetssätt för studentrepresentanter 
Processen för det standardiserade arbetssättet togs fram under verksamhetsåret 19/20. 
Under verksamhetsåret 20/21 kommer fokus läggas på att implementera det nya 
arbetssättet. Under våren 2020 har arbetet påbörjats genom att ta fram den digitala 
utbildningen för studentrepresentanter. Nästa steg blir att skapa en gemensam process 
för utlysning- och tillsättande av studentrepresentanter. Detta bör färdigställas under 
verksamhetsåret 20/21. 
 
Skapa och implementera ett system för att registrera och följa upp 
studentärenden 
För att organisationen effektivt ska hantera studentärenden och samla in relevant data 
som kan hjälpa organisationen i dess beslutsfattande så är det nödvändigt att etablera ett 
fungerande system och verktyg för att göra det. Detta är ett arbete som har påbörjats av 
GUS och under detta verksamhetsår är det därför viktigt att vi bevakar att systemet är 
anpassat för vår organisation. 
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Bilaga 1 – Politisk påverkan 
Dessa områden har definierats som aktuella och bör tas med i åtanke i vilka frågor som 
drivs mot universitetet, staden eller mot våra samarbetsorgan. Dessa områden har inga 
mål, utan ska tas med i det generella påverkansarbetet.  

Studenthälsa 
Idag så läggs den absoluta majoriteten av alla medel märkta för studenthälsa till att jobba 
med behandling av studenter som redan har fått problem relaterat till psykisk eller fysisk 
ohälsa på grund av sina studier. Därför är det av stor vikt att studenthälsan ska börja 
arbeta mer proaktivt, att se till att studenter inte insjuknar från första början. De pengarna 
som idag går till behandling kan då gå till att arbeta förebyggande. Samtidigt behövs det 
mer pengar från institutioner och fakulteter vigda åt studenthälsovård och studenters 
arbetsmiljö. Där spelar Göta studentkår en stor roll då vi kan påverka på alla nivåer av 
universitetet. Även tydligare riktlinjer från ledningen och gemensamma förvaltningen till 
fakultet och institution bör skapas då det idag inte finns några tydliga arbetssätt med 
studenters hälsa ute på universitetet.  

Göteborgs universitet har bytt leverantör av studenthälsa från Akademihälsan till 
Feelgood. Det kommer vara av stor vikt att bevaka denna övergång och se till att Feelgood 
levererar en god studenthälsa.  

Utbildningsenheten driver idag att universitetet ska ta ett större ansvar i studenters hälsa 
men har svårt att få genomslag. Därför är det viktigt att Göta studentkår har goda 
relationer och en kontinuerlig dialog med utbildningsenheten angående studenthälsa och 
hur vi kan göra gemensam sak i frågan. 

UKÄ:s granskning av Göteborgs universitet 
Under verksamhetsåret 20/21 kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att granska 
kvalitetsarbetet vid Göteborgs Universitet. Under våren 2020 utfördes Göteborgs 
Universitets självvärderingsarbete vilket innebär att universitetet skriver en förklaring kring 
hur man arbetar men också varför man gör på just detta sätt. När UKÄ granskar 
universiteten ser de till ett antal bedömningsområden: styrning och organisation; 
förutsättningar; utformning, genomförande och resultat; jämställdhet; student- och 
doktorandperspektiv; arbetsliv och samverkan. Det är viktigt att vi som studentkår därför är 
delaktiga i de forum där dessa områden diskuteras för att studenternas perspektiv är 
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relevant i alla bedömningsområden, inte bara det femte som handlar om student- och 
doktorandperspektivet.  

I bedömningsområdet “styrning och organisation” bör studentkåren bevaka huruvida 
lärosätet har systematiska processer som uppmuntrat till delaktighet, engagemang och 
ansvar hos lärare, övrig personal samt studenter och doktorander. När det gäller området 
“förutsättningar” bör studentkåren bevaka och diskutera kring om och hur de som 
undervisar har rätt kompetens kopplat till undervisningen samt huruvida studenter får rätt 
förutsättningar för att genomföra sina studier. Vad gäller det tredje bedömningsområdet, 
“utformning, genomförande och resultat”, är det viktigt att studentkåren belyser hur det 
faktiskt går till i utvecklingen av utbildningarna som tillgodoses av universitetet. Vad gäller 
de tre resterande områdena som berör hur universitetet arbetar med jämställdhet, 
student- och doktorandperspektivet samt arbetsliv och samverkan är det bland annat 
viktigt att driva igenom att Göteborgs universitet ska ta fram en studentinflytande policy. 
Det är även viktigt att driva att universitetet aktivt ska arbeta med jämställdhet och 
arbetslivsanknytning i så stor utsträckning som möjligt.  

 


