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Bakgrund 

Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp 
fokusområden för kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen är framtagen i linje med 
organisationens långsiktiga mål samt de samarbetsavtal som skapats i samverkan med externa 
aktörer. 

Syftet med verksamhetsplanen är att identifiera viktiga områden att prioritera under 
verksamhetsåret. Verksamhetsplanen omfattar inte allt som Linnéstudenterna ska arbeta med, 
utan fokuserar på de frågor som behöver arbetas aktivt med under verksamhetsåret 2019/20. 

Mål: en studentkår med en stark röst, som skapar legitimitet och förtroende för alla 
Linnéuniversitetets studenter. 

 
Attraktiva studentstäder 
Linnéstudenterna ska arbeta för att utveckla både Kalmar och Växjö som studentstäder. 

Kalmar 

Studentkåren har ett avtal med Kalmar Kommun om att jobba för Kalmar som studentstad och 
arbeta med att etablera ett Studenternas Hus. Kalmar har nu varit utan en gemensam mötesplats 
för studenterna under en längre period. Samtidigt byggs nu Universitetskajen som samlar hela 
universitet på ett ställe. Här behöver kåren se på hur det kommer påverka behovet och 
utformningen av projektet Studenternas Hus. Kåren vill skapa möjligheter för studenterna att 
träffas samt få kontakt med staden och näringslivet i Kalmar samt främja det studiesociala livet 
för studenterna i staden. 
 
Växjö 

Växjö har ett rikt studentliv med två studentpubar, aktiva studentföreningar och naturliga 
mötesplatser på campusområdet. Trots detta har Växjö ett av Sveriges lägsta antal studenter som 
väljer att stanna kvar i regionen efter avslutade studier. Under verksamhetsåret 18/19 har 
kårstyrelsen påbörjat ett arbete för att Växjös studenter ska känna en större tillhörighet även 
Växjö som stad. Denna ökade tillhörighet tror vi bidrar till en mer meningsfull studietid, 
samtidigt som tröskeln att stanna kvar i regionen blir något lägre.  
Om en som student vill stanna kvar i studieorten efter avslutade studier bör förutsättningar för 
detta förses av kåren. Dessa förutsättningar kan bland annat vara genom att främja kontakt med 
näringsliv och city, som skulle gynna medlemmar oavsett var de sedan flyttar, men som även gör 
det mer attraktivt att stanna kvar. Kårstyrelsen 19/20 rekommenderas att vidareutveckla arbetet 
med att integrera Växjös studenter i det samhälle som omger campusområdet. 

Lika villkor och hållbarhet 
Under 2019 HBTQ diplomerades kåren, och styrelsen 2019/2020 bör fortsätta arbetet för att 
främja inkludering och tillhörighet. Att arbeta för alla studenter och främja deras välmående bör 
genomsyra verksamheten genom inkluderande och hållbara evenemnag och initiativ.  
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Kvalitetssäkringssystem 
Treklöversamarbetet mellan Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet har nu 
pågått i två år, och kvalitetssystemet har både implementerats och utvärderats under olika 
omgångar. Utöver detta samarbete håller Universitetskanslersämbetet på med sina nationella 
utbildningsgranskningar för att säkerställa kvalitén på Sveriges lärosäten. I och med den 
omfattande granskning av Linnéuniversitetets kvalitetssäkringsarbete som kommer att 
genomföras av Universitetskanslersämbetet år 2022 behöver studentkåren vara delaktig i såväl 
nationella utbildningsgranskningar som det egna lärosätets framtagande och implementering av 
nya kvalitetskriterier.  
 
Studentrepresentation 
Under mandatperioden 2018/2019 har ett stort fokus lagts på processen och hanteringen av 
studentrepresentanter. Genom studentrepresentation får studenter en unik insyn i universitet som 
organisation, och de får direkt inflytande när det kommer till frågor som rör deras utbildning. 
Under vårterminen 2019 har interna åtgärder gjorts, samarbeten med utbildningsföreningarna har 
inletts och en diskussion med Linnéuniversitetet har påbörjats. Då studentrepresentation är en 
väsentlig del i studentinflytande är detta ett arbete som kommer att fortsätta under 
verksamhetsåret 2019/2020. 


