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INLEDNING 

 

 

Om verksamhetsplanen 

Utgående från studentkårens strategi (studentkårens riktning, Fastighetsstrategi)) bereds studentkårens 

verksamhetsplan årligen, i vilken inskrivs åtgärder för att uppnå de strategiska målen och påverkansmålen 

för följande år. Verksamhetsplanen berättar vad som åtminstone kommer att göras år 2020 men inte allt 

som kommer att hända under år 2020. Verksamhetsplanen godkänns av delegationen. Utgående från 

verksamhetsplanen upprättas kontorets program av kontoret i vilken kontoret prioriterar sitt arbete och 

sina projekt och upprättar en tidtabell. Med hjälp av kontorets program rapporteras även projektens 

framskridande för delegationen. 

Projekten i verksamhetsplanen består av följande delar:  

ANSVARSPERSONER: berättar om ansvarspersonerna för projektet 

MÅL: berättar om projektmålet 

SAMBAND MED STRATEGIN: berättar om stället eller de punkterna i strategin som projektet sammanlänkas 

med 

NULÄGE: berättar nuläget 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER: berättar om föreslagna åtgärder för att befrämja projektet. De här finns med i 

verksamhetsplanen för att ge något konkret för målen. De föreslagna åtgärderna kan förändras under året 

om det upptäcks att en annorlunda åtgärd skulle befrämja uppnåendet av målet bättre.  

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER: berättar hurudana resurser som krävs för 

projektets genomförande, alla resurser har nödvändigtvis ännu inte förankrats när projektet inleds.  

UPPSKATTAD TIDTABELL: ger uppskattad tidtabell för projektets befrämjande. Den uppskattade tidtabellen 

är preliminär och kan förändras om alltför stor belastning upplevs eller projektet i övrigt inte är möjligt att 

befrämjas med tillgängliga resurser inom beräknad tid.  

År 2020 

År 2020 kommer stora påbörjade projekt att befrämjas och avslutas. Studentkårens riktning uppdateras 

under året och de projekt som lyfts fram är resultat av den senaste strategiuppdateringen och kommer att 

befrämjas. År 2020 firas även studentkårens historiskt mest betydande jubileumsår och hela gemenskapen 

delaktiggörs i firandet.  

Perustehtävä (laki)

Säännöt

Ohjesäännöt

Visio

Linjapaperi ja strategia

Toimintasuunnitelma ja budjetti

Toimisto-ohjelma



På grund av stora projekt är det viktigt att koncentrera sig på att avsluta redan påbörjade projekt istället för 

att hitta på helt nya projekt. Om vi hittar på något nytt och stort måste man bortprioritera något annat.  

AUS  år 2020 ser arbetsdrygt ut och det är viktigt att se till att såväl arbetstagare, styrelsemedlemmar som 

frivilliga i arbetsgemenskapen orkar och mår bra mitt bland de ambitiösa målen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUS som samhällspåverkare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOT FÖREGÅNGARSKAP INOM HÅLLBAR 

UTVECKLING 
PROJEKTANSVARIGA  

Sakkunniga inom hållbar utveckling, styrelsens ansvariga för hållbar utveckling, verksamhetsledaren och 

ekonomichefen 

MÅL 

AUS har ambitiösa mål för hållbar utveckling och miljövärderingar som syns i  AUS hela verksamhet och i 

den externa kommunikationen. Anvisningarna och verksamhetssätten som upprättats i enlighet med 

hållbar utveckling under år 2019 blir en naturlig del av AUS vardag. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

AUS går i bräschen i miljöfrågor.  

NULÄGE 

Under år 2019 har AUS hållbarhetsläge kartlagts omfattande och AUS ekologiska avtryck gestaltats. På basis 

av dem har upprättats anvisningar, introduktioner och utbildningar för såväl kontoret, frivilliga som 

föreningar som verkar inom AUS. Mål för hållbar utveckling har fastställts för sektorer och AUS och 

informerandet om dem har inletts. Arbetet är dock ännu på hälft och det är skäl att använda strategins 

andra år för föregångarskap utöver att AUS  fungerar hållbart internt. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Kolneutralitetsmålen fastställs och en färdplan för att uppnå målen utformas. 

• Rapporteras om AUS interna arbete och mål både för gemenskapen och mer omfattande 

• Ett hållbart AUS- del införs och upprättas på webbplatsen. 

• Ett nätverk skapas med de föreningar som redan arbetar med hållbar utveckling  

• Kontorets interna hållbar utveckling-team bildas återigen för att fortsätta det arbete som utförts 

det här året 

• Verksamheten kompenseras till den del som det är omöjligt att minska det ekologiska avtrycket 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER  

Projektet kräver att alla sektorer förbinder sig, och speciellt ledningsgruppens deltagande är viktigt. Hållbar 

utveckling syns i alla sektorers budget och också som ett eget budgetställe under påverkansbudgeten, men 

ska  även särskilt beaktas som ett eget ställe på fastighetssidan. 

UPPSKATTAD TIDTABELL 

Projektet har inletts i början av 2019 och fortsätter hela år 2020.  



 

KOMMUNALVAL 2021 

PROJEKTANSVARIGA  

Intressebevakningssakkunniga som ansvarar för stadspåverkan, styrelsens ansvariga för påverkan 

MÅL 

I beredandet av Esbopartiernas kommunvalsprogram har viktiga teman för medlemmarna i 

Aaltogemenskapen beaktats. AUS har en plan för kommunalvalsverksamheten våren 2021.  

SAMBAND MED STRATEGIN 

Stöder delen AUS som Samhällspåverkare i strategin och ambitionen om att påverkningen är målinriktad, 

långsiktig och proaktiv. 

NULÄGE 

År 2019 genomfördes enkäten Studerandenas huvudstadsregion tillsammans med World Capital Student, 

med vilken kartlades huvudstadsregionens studerandens åsikter om metropolområdets utveckling. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Möten med politiska partier  och speciellt de sektorer som ansvarar för beredandet av 

kommunalvalsprogrammet. 

• AUS Esbo-mål uppdateras utgående från enkäten Studerandenas huvudstadsregion 

• AUS kommunalvalspåverkan 2021 bereds 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONA LRESURSER 

Intressebevakningssakkunniga med ansvar för stadspåverkan, lämplig styrelsemedlem, påverkansteamet. 

UPPSKATTAD TIDTABELL 

Våren 2020: Tillsättandet av AUS mål utgående från Studerandenas huvudstadsregion-enkäten 

Hösten 2020 Möten med partierna och planering av våren 2021 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUS som identitetsskapare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUBILEUMSÅRET AUS10 
PROJEKTANSVARIGA  

Evenemang: AUS10-sektionens producent, styrelsens kulturansvariga 

Produkttävling och AUS10-konstbok: Sakkunnig för konstnärlig verksamhet, styrelsens ansvariga för 

konstnärlig verksamhet 

Effektfullhet: Påverkans- och kommunikationschefen, styrelsemedlem(mar) med ansvar för påverkan 

MÅL 

Under jubileumsåret firas universitetets och studentkårens 10-åriga historia synligt  och 

Aaltogemenskapens unikhet, betydelse och effektfullhet förs fram såväl bland medlemmarna som 

nationellt. Jubileumsåret är hela gemenskapens jubileumsår och gemenskapens medlemmar delaktiggörs 

jämlikt. Jubileumsåret ökar känslan av gemenskaplighet bland Aaltomedlemmarna samt stoltheten över 

Aalto-identiteten nu och efter universitetstiden. Jubileumsåret består av oförglömliga evenemang, 

inflytelserika gärningar och synlig kommunikation. Under jubileumsåret publiceras AUS-produkter och en 

AUS10-konstbok. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

AUS som identitetsskapare: Var och en känner sig som en del av Aalto. Vi känner samhörighet och är stolta 

över vår Aalto-identitet nu och i framtiden. 

NULÄGE 

Jubileumsåret har launchats under introduktionsveckan då jubileumsårets visuella uttryck offentliggjordes 

och förhandsanmälan till årsfesten började. För jubileumsåret har bildats en AUS10-jubileumsårssektion  

som arrangerar jubileumsårsevenemangen.   Frivilliga har rekryterats till kommittéerna  som hjälp för 

sektionen. I  jubileumsårsprojekten deltar även frivilliga för Konstnärlig verksamhet. En produkttävling har 

ordnats  för AUS10-produkter. En AUS10-konstbok görs, och planerandet av den samt sökandet av en 

skapare har inletts. För jubileumsårets påverkansmål görs samarbete med universitetet. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Förverkligandet av AUS10-konstboken 

• Produktidétävling och AUS10-produkten  i samarbete med Aalto Shop 

•  En All to X-helhet ordnas för att lyfta fram aktörerna i föreningarna och den övriga gemenskapens   

• Årsfestveckan ordnas, och inom ramen för den även årsfesten den 16 maj på Finlandiahuset 

inklusive efterfesten 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER  

Kommunikationsteamet: All jubileumsårskommunikation   

Påverkan: Att sprida temat för jubileumsåret och  påverkan 

Styrelsen: Intressegruppsarbete 

Företagsrelationer: Kapitalanskaffningshjälp 

Gemenskapsteamet: Speciellt producenterna i gemenskaps-teamet och jubileumsårets synlighet på AUS 

evenemang under våren  



Övriga team: Spridning av jubileumsårets glädjebudskap 

Frivilliga: AUS10-jubileumssektionen med kommittéer, Konstnärlig verksamhet - sektionen och AUS övriga 

frivilliga på sina evenemang. 

Pengarna: Budgeteras i samband med budgeteringsprocessen. Finansiering även av företagssamarbete, 

TTE-fonden och övriga organisationer  

UPPSKATTAD TIDTABELL 

Projekten har redan inletts på hösten 2019 och fortsätter fram till sommaren 2020 och kulmineras av 

årsfesten. 

GEMENSKAPSSTRUKTURPROJEKTET: 

FÖRNYANDET AV FÖRENINGSINDELNINGEN 

OCH UTDELNINGEN AV 

VERKSAMHETSBIDRAG  
PROJEKTANSVARIGA  

Föreningssakkunniga, styrelsens föreningsansvariga 

MÅL 

AUS föreningsindelning och utdelning av verksamhetsbidrag och lokaler motsvarar bättre föreningarnas 

behov. Förnyandet följer planen för utvecklingen av gemenskapsstrukturer som godkänts av delegationen 

samt involverar gemenskapen. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

AUS och Aaltogemenskapens strukturer stödjer samarbetet mellan olika studieområden och 

studentkulturer.  

NULÄGE 

Utredningsarbetet som kartlägger gemenskaps- och föreningsstrukturer gjordes och projektets riktning 

godkändes av delegationen i april 2019. Verksamhetsbidragsblanketten uppdaterades för år 2018 och 

uppdateringen utvecklades för bidragsutdelningen år 2019. I föreningsreglementet gjordes uppdateringar 

senast år 2017.  

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Uppdateringsprocessen av föreningsreglementet påbörjas och ett nytt föreningsreglemente bereds 

med hörande av föreningarna. 

• Uppdatering av utdelningsprocessen för verksamhetsbidrag bereds och även andra alternativ som 

kommit fram under processen beaktas (se. edator Lampis förslag, SCIsmas servicesedelmodell).  

• Uppdateringen av utdelningsprocessen för lokaler bereds. 

• Delaktiggörande av föreningar 



KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER  

Verksamhetsledaren, medlemmarna i styrelsens gemenskapssektor, producenterna, den 

föreningssakkunniga  

UPPSKATTAD TIDTABELL 

Speciellt uppdatering av föreningsreglementet under våren och på hösten med betoning på 

verksamhetsbidrag. Utdelningen av verksamhetsbidrag kan uppdateras när föreningsreglementet 

uppdaterats. 

Målet är att uppdateringen av föreningsreglementet färdigställs 2020 och förnyandet av utdelningen av 

verksamhetsbidrag färdigställs fram till utdelningen av verksamhetsbidrag våren 2021. Utdelningsprocessen 

för lokaler utvecklas när detta är färdigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEMENSKAPSSTRUKTURPROJEKTET: 

UTVECKLING AV FRIVILLIGFÄLTET 

PROJEKTANSVARIGA  

Producenter, styrelsemedlem med ansvar för frivilliga 

MÅL 

KOMMITTÉERNA 

Plan för utvecklandet av gemenskapsstrukturer-  utredningen ger riktning för utvecklandet av 

kommittéerna. Syftet är att diskutera med frivilliga om kommittéernas roller och placering samt fastställa 

deras roll och ansvarsområden. Under år 2020 piloteras verksamheten för självständiga sammanförande 

kommittéer och kommittéerna utvecklas utgående från testresultaten. Vi vill att AUS frivilligfält blir mer 

tydlig och sammanför aktörer från olika föreningar i kommittéer som verkar i enlighet med gemensamma 

mål, vilka skulle möjliggöra möten mellan människor med olika bakgrund och erbjuda kamratstöd.   

SEKTIONERNA 

På basis av utredningen Plan för utvecklandet av gemenskapsstrukturerna föreslås att en sektion för nya 

studerande grundas. Sektionen testas under år 2020. AUS vill satsa på samarbetet mellan aktörerna 

gällande mottagandet av nya studerande samt skapa drivfjädrar för  samarbetets befrämjande. Syftet är att 

förstärka den nuvarande diskussionskontakten mellan UO-aktörerna och fascilitera AUS samarbete mellan 

olika aktörer.  

SAMBAND MED STRATEGIN 

Projektet motsvarar de två första målen för utvecklingsriktningen ”AUS som Aaltoidentitetsskapare” 

NULÄGE 

Av kommittéerna är  Studierådet (OPN), Rådet och Företagsrelationskommittén (YTMK) självständiga för 

tillfället men saknar arbetstagarresurser. Övriga kommittéer arbetar under sektionerna. 

År 2020 består AUS sektioner av AUS10-jubileumsårssektionen, Teknologsektionen, Campussektionen, 

Gemenskapssektionen Aava, Museisektionen, EduJoRY samt Konstnärlig verksamhet - sektionen. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Sammanförande kommittéer: 

• Diskuteras med frivilliga om detaljerna beträffande evenemangsansvar och roller.  

• Tydliga roller och ansvarsområdet fastställs för sektioner och kommittéer  

•  Kommittéernas struktur utvecklas så att antalet självständigt sammanförande kommittéer ökas 

inför rekryteringarna år 2020.  

• Satsas på frivilligaktörernas välmående och orkande samt på tillräckligt stöd och utbildning.  

• Arbetstagarresursernas omorganisering samt bedömning av tillräcklighet 

Sektionen för nya studerande: 



• Den nuvarande diskussionskontakten med UO-aktörerna förstärks och samarbetet fasciliteras av 

AUS.  

• Samarbetets befrämjande piloteras som en sektion för nya studerande och mer resurser satsas för 

befrämjandet av samarbetet. Verksamheten utvecklas på basis av piloten.  

• Satsat på UO-aktörernas välmående och orkande samt på tillräckligt stöd och utbildning.  

• Målet är att testa verksamheten för sektionen för nya studeranden från början av år 2020. 

• Arbetstagarresursernas omorganisering samt bedömning av tillräcklighet 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

Gemenskapsteamet och verksamhetsledaren 

UPPSKATTAD TIDTABELL 

Projektet har redan påbörjats inom ramen för frivilligrekryteringen 2019. Projektet fortsätter under hela år 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEMENSKAPSSTRUKTURPROJEKTET: 

GILLESMÖTET 
PROJEKTANSVARIGA  

För sammankallandet av gillesmötet ansvarar en sektion som fastställts i gillesmötesreglementet. 

Styrelsens föreningsansvariga och verksamhetsledaren hjälper till att inleda verksamheten. 

MÅL 

Implementera gillesmötesreglementet och inleda gillesmötets verksamhet. Skapas och utvecklas en hållbar 

och mest lämplig gillesmötesverksamhetmodell  som bär under kommande år. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

AUS som Aaltoidentitetskapare   eftersträvar en studentgemenskap där   studenter från de olika 

högskolorna beaktas på ett likvärdigt sätt bättre.  

NULÄGE 

Gillesmötesreglementet har upprättats och godkänts under år 2019.  

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Sammankalla gillesmötet för första gången 

• Verksamheten inleds och skapas i enlighet med reglementet 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER  

Projektet behöver assistans av styrelsen, styrelsens föreningsansvariga och verksamhetsledaren för att 

inleda gillesmötet. Den sammankallande sektorn som definierats i reglementet ansvarar ändå för att starta 

verksamheten. Producenten ansvarar för att uppdatera gillesmötesreglementet 

UPPSKATTAD TIDTABELL 

Projektet inleds genast i början av år 2020 och pågår hela året. 

 
 

 

 

 

 



 

STUDENTCENTRUM 
PROJEKTANSVARIGA  

Projektcentrumanställda, styrelsens studentcentrumansvariga 

MÅL 

Under år 2020 godkänns projektplanen och en planeringsgrupp tillsätts.  Ett planförslagsbeslut upprättas 

för projektet. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

Syftet med projektcentrumet är att skapa en träffpunkt för alla Aaltomedlemmar samt öka känslan av att 

alla medlemmar upplever Otnäs som sitt eget campus. Dess syfte är att öka känslan av Aaltosamhörighet 

även efter universitetstiden och skapa möten mellan olika områden, kulturer, generationer och aktörer.  

NULÄGE 

Projektarbetet har pågått i flera år. Projektets gemensamma vision är att befrämja projektet och därför har 

Saraco anställts för projektledning, och arbetsgruppen har konstituerat sig med hjälp av ordförande. 

Projektplanen färdigställs och avsiktsförklaringen godkänns i slutet av år 2019 i båda parters 

beslutandeorgan. Planläggningsärendena framskrider. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Säkerställs att planläggningen godkänns och tjänar AUS och de övriga parternas behov 

• Försäkras att arbetsgruppen fungerar med hjälp av en fascilitör, satsas på samarbete och öppenhet 

mellan parterna och arbetsgruppens roll för projektet preciseras. 

• Kapitalanskaffningen förbereds. 

• Överenskommes om samarbete med universitetet 

• Målen för hållbar utveckling väljs och förverkligandet av dem säkras 

• Projektplanhelheten färdigställs och beslutas om godkännande 

• En planeringsgrupp tillsätts 

• Beredandet av en förslagsplan påbörjas och beslut om godkännandet av förslagsplanen fattas 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER  

• Studentcentrumarbetstagaren, styrelsens studentcentrumansvariga och den gemensamt anställda 

projektledaren 

• Fastighetsteamet, speciellt fastighetsenhetschefen 

• Ekonomichefen 

• Verksamhetsledaren 

Budgeteras i samband med budgeteringsprocessen. 

UPPSKATTAD TIDTABELL 

Projektet har redan pågått i flera år och kommer att fortsätta fram till att byggnaden färdigställs år 2023.  



AUS TILLGÄNGLIGHET FÖR 

INTERNATIONELLA STUDERANDE 
PROJEKTANSVARIGA  

KV-sakkunniga, styrelsens internationaliseringsansvariga 

MÅL 

AUS har kunskaper och redskap för att förbättra den internationella jämlikheten i sin egen organisation 

SAMBAND MED STRATEGIN 

Var och en känner sig som en del av Aalto. AUS strukturer stöder samarbetet mellan branscher och 

kulturer. 

NULÄGE 

Som organisation är AUS ännu inte tillräckligt färdig att delaktiggöra personer som inte kan finska i 

studentkårens verksamhet. I delegationen och bland frivilliga har internationella studeranden verkat 

sporadiskt men styrelsen eller kontorets personal har ännu inte bestått av en enda person som inte skulle 

ha kunnat finska. Även möjligheterna till frivilligverksamhet har främst gällt verksamhet för internationella 

studerande själv. Nästan en femtedel av  studerandena vid Aalto-universitetet är internationella 

studerande, men  antalet märks knappt i studentkårens verksamhet i praktiken. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• En utredning genomförs med syfte att lista nuvarande stötestenar samt korrigeringssätt, speciellt 
för AUS språkliga tillgänglighet  

• Förnyandet av språkstrategin och granskningen av rekryteringspraxis ur ett 
internationaliseringsperspektiv 

• Budgeteras för personalens utbildning. 

• Öppnas en diskussion speciellt om deltagningsmöjligheter i studentkårens verksamhet för 
studerande som kommer utanför EU/ETA-området, med beaktande av begränsningarna som 
läsårsavgifter och uppehållstillstånd för med sig 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER 

KV-sektorn och en särskild strategipeng som reserverats i KV-budgeten.  

Förvaltnings- och HR-chefen. 

Dessutom vore det skäl att reservera pengar för utbildning. 

UPPSKATTAD TIDTABELL 

6 månader för en utredning, på basis av vilken språkstrategin förnyas och  övriga åtgärder vid behov utförs. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUS bostäder – studenternas hem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 TEKNOLOGBYNS UNDERHÅLLSPLAN 
PROJEKTANSVARIGA  

Fastighetsenhetschefen, byggmästaren, fastighetschefen 

MÅL 

En systematisk grundförbättring av den kulturarvsmässigt värdefulla Teknologbyn säkerställs, samt 

underhållet och förnyandet av bostädernas ytor så att bostädernas attraktivitet som långvarigt hem för 

studenterna och värdet ur fastighetsägandeperspektiv säkerställs. Målet är att upprätta en underhållsplan 

för hela fastighetsbasen varav Teknologbyn har särskild vikt under de kommande åren. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

Målet är i enlighet med studentkårens fastighetsstrategi- och politik.   

NULÄGE 

Studentkåren äger ungefär 650 bostäder i Teknologbyn varav största delen är studentrum. Området är en 

bygghistoriskt betydande helhet. Samtidigt som det byggs en betydande andel nya bostäder i Otnäs bör 

Teknologbyn utvecklas, repareras och bevaras livskraftigt.  

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Konditionsgranskning utförs i husen  

• En funktionell modell för fastigheternas  utreds och en plan  som upprätthåller efterfrågan på 

nuvarande studentrum  även efter att de nya målen färdigställts upprättas 

• en utvecklingsplan upprättas för hela området, som utöver bostäderna beaktar servicen, 

utomhusområdena och AUS klubbverksamhet på området  

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER  

Planen upprättas som ett samarbete mellan fastighets- och boendeteamet. Utomstående resurser och 

expertis används för planen. Utredningarna och åtgärderna finansieras med hyresintäkterna för 

Teknologbyns mål.  

UPPSKATTAD TIDTABELL 

Projektet inleds hösten 2019 och pågår hela år 2020. 

Planen upprättas för fem år och börjar förverkligas redan under 2020. 

 
 



PROGRAMMET FÖR ANSVARSFULLT 

BYGGANDE 
PROJEKTANSVARIGA  

Fastighetsenhetschefen, ekonomichefen, styrelsens ansvariga för fastigheter   

MÅL 

Ett långsiktigt program utformas för att ansvarsfullt producera nybyggen med beaktande av den gamla 

bostadsbasen, övriga aktörers bostadsproduktion, studenternas föränderliga behov samt miljön och 

ekonomin.  

SAMBAND MED STRATEGIN 

Det upprättade programmet är en helhetsplan som förverkligar fastighetsstrategin 

NULÄGE 

Enligt studentkårens fastighetsstrategi som upprättades år 2016 bygger studentkåren 1300 nya mål fram till 

år 2026 varav ungefär 250 bostäder har realiserats. Studentkåren har inte upprättat en helhetsplan som 

godkänts av delegationen för att förverkliga strategin. De förverkligade nya målen under strategiperioden 

dvs. Karlavägen och Atlantgatan är två väl-förverkligade mål och upplevelserna av dem kan utnyttjas i 

upprättandet av planeringsanvisningarna. Programmet för nybyggandet kommer att inkluderas i 

investeringsprogrammet.  

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Modellbostadsplaner upprättas med vars hjälp  bostadsstorlekar och planlösningar fastställs för att upptas i 

byggplansanvisningarna 

En strategi och mål för hållbart byggande upprättas och en mätare för bostadsverksamhetens hållbarhet  

väljs 

En planeringsanvisning upprättas med beaktande av perspektivet för hållbart byggande i alla delar 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER  

Programmet upprättas i samarbete med boendesektorn. Säkerställs att studenternas önskemål och behov 

beaktas i programmet och anvisningarna. Konsultation används för upprättandet av anvisningarna. 

Ekonomichefen deltar i planerandet speciellt ur ett finansierings-och  investeringsperspektiv. 

UPPSKATTAD TIDTABELL 

Projektet inleds på våren och pågår uppskattningsvis i 9 månader. Planen upprättas för fem år. 

 



GEMENSAMMA LOKALER OCH 

GEMENSKAPLIGHET  

PROJEKTANSVARIGA  

Den  boendesakkunniga  

MÅL 

AUS möjliggör en bättre utformning av olika gemenskaper i sina fastigheter och sin nuvarande bostadsbas 

samt utveckling av nuvarande gemenskaper. Målet är inte att bestämma och anvisa utan skapa modeller som 

stöder och ger glädje. AUS vill att invånarna, inte endast delar bostad, utan lever och trivs i sina hem 

tillsammans och skilt för sig. De gemensamma lokalerna i fastigheten borde fungera för alla användare och 

därför är det viktigt att beakta alla parter. Målet är att skapa metoder för att möjliggöra att alla parter trivs i 

AUS fastigheter. Vi vill att hela gemenskapen upplever att den blir hörd. Upplevelserna utnyttjas i  

planerandet av nya mål. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

Fastighetsstrategin: Gemensamt och eget – invånarorienterat boende och boendets linjepapper 

NULÄGE 

Utöver bostäder  finns det även allmänna lokaler i AUS fastigheter som används av föreningarna, 

studentkårsmedlemmarna och invånarna. För tillfället motsvarar nödvändigtvis inte bostädernas och 

fastigheternas skick, invånarnas önskemål varför invånarna inte använder dem. Invånarna får inte heller en 

känsla av ägande  gällande gemensamma lokaler, och därför finns inte heller vilja att upprätthålla skicket. 

Användningen av de gemensamma lokalerna i fastigheten orsakar en känsla av otrygghet bland invånarna 

och både lokalernas orenhet och dåliga skick inverkar på den allmänna trivseln. AUS har börjat skapa 

modeller för öppen diskussion och för delaktiggörandet av olika parter.  

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Upprättas en noggrannare plan och modeller  för hur vi kunde få bostädernas gemensamma lokaler i skick 

för invånarna samt upprätthålla skicket i de gemensamma lokalerna och hur vi kunde stöda uppkomsten och 

utvecklingen  av nya gemenskaper samt stöda de nuvarande bättre, konsekvent och jämlikt. Aktiviteter som 

påbörjats år 2019 utnyttjas samt resultaten och idéerna för ITP-projektet och serviceenkäten för år 2018. Vid 

behov utförs ytterligare bakgrundsarbete till exempel i form av intervjuer och workshopar. 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESUR SER 

Kräver arbetstid av den boendesakkunniga. Kräver deltagande av serviceteamet och fastighetssektorn. En 

styrelsemedlem verkar i projektet. Kräver ekonomiska resurser för eventuella  kampanjer, åtgärder, 

mötesarrangemang, kommunikation osv.  

UPPSKATTAD TIDTABELL 

Projektet pågår under hela året och resultaten bildar modeller för fortlöpande verksamhet. En noggrannare 

projektplan utarbetas under våren 2020. 



 

 

UTVECKLING AV 

INVÅNARKOMMUNIKATION 
PROJEKTANSVARIGA  

Kommunikationssakkunniga (boende och fastigheter)  

MÅL 

Informationen som gäller invånarna når invånarna vid rätt tidpunkt och via rätta kanaler. Kommunikationen 

kräver inte alltför många manuella mellanfaser av arbetstagarna. Kommunikationsplaner- och bottnar 

hjälper bostadsteamet i en enhetlig och varumärkesenlig kommunikation gentemot invånarna. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

Fastighetsstrategin: Öppen och synlig bostadsservice. 

NULÄGE 

Boendetjänsternas kommunikation har utvecklats med små steg under de senaste åren. Aktuell information 

om fastigheter och bostäder finns på AUS webbplats och i Domo. Brister förekommer i att aktuell 

information som gäller invånarna egentligen inte erbjuds i de kanaler som de själva använder. Även 

boendet och fastighetssidan får delvis meddelanden via fel kanaler.  

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• De bästa kanalerna och alternativen för en allokerad invånarkommunikation utreds. 

o Olika kommunikationskanaler- och former: Nu används e-post, sms och utskrifter på 

papper 

o Utreds om till exempel infotavlor eller elektroniska nyhetsbrev skulle vara vettiga kanaler. 

o Domo: informationsöverflöd, handplockning av information osv. 

• Skapas tydliga processer för boendekommunikationen 

o AYY Housing- att aktivt utnyttja egna kanaler och  öka antalet följare 

o Boendets synlighet i AUS övriga kanaler 

• Utveckling av AUS hyresvärdsvarumärke 

• Idéer och resultat för tidigare utredningar utnyttjas (bland annat serviceenkät, ITP-projekt)  

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER  

 

Kräver arbetstid speciellt av kommunikationssakkunniga (boende och fastigheter) och dessutom av 

servicechefen, AD samt av boenderådgivarna och den boendesakkunniga. Därutöver en del arbetstid av: 

fastighetsteamet. Nödvändiga ekonomiska resurser preciseras och beslutas om under år 2020. Dessa har 

strävats att beaktas i mån av möjlighet redan i samband med budgeteringen. 



UPPSKATTAD TIDTABELL 

Utvecklingen fortsätter flexibelt efter starten hösten 2019 och pågår hela året. Utvecklingen sammanlänkas 

även starkt till övrig utveckling av boende- och fastighetskommunikation som pågår som en del av den 

fortlöpande verksamheten. 
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AUTOMATISERING  OCH UTVECKLING AV 

SERVICEFUNKTIONER 
PROJEKTANSVARIGA  

IT-sakkunniga 

MÅL 

Målet är att med hjälp av  modern automatisering och elektrisering avstå från onödigt manuellt arbete för 

skötseln av medlemstjänster, bland annat gällande lokalernas boknings- och faktureringsprocesser. 

SAMBAND MED STRATEGIN 

Fastighetsstrategin-  Digitalisering av boende- och lokalservice 

NULÄGE 

 Skötseln av medlemstjänsterna består i nuläget av mycket onödigt manuellt arbete gällande vilket 

servicepersonalen får utföra arbetsuppgifter som kunde försnabbas med  automatisering eller elektrisering. 

På förhand identifierade smärtpunkter är e-post, elektronisk underskrift, utlämning av nycklar, fakturering 

av lokaler, hyresbetalning, lokalbokningssystemet, läsårsavgifter och uppvärmning av bastu. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

• Kartläggning av problem 

• Fastställandet av utvecklingsmål 

• Fastställandet av kostnader och genomförandeparter 

• Automatisering och elektrisering 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER  

IT-sakkunniga, serviceteamet 

UPPSKATTAD TIDTABELL 

Huvudsakligen: 

• Kartläggning av problem Q1 2020 

• Fastställandet av utvecklingsmål Q2 2020 

• Fastställandet av kostnader och genomförandepart Q3-4 2020 

• Automatisering och elektrisering 2021 

 Enstaka mål kan framskrida snabbare 

 

 



STUDENTMEDIANS FRAMTID 
PROJEKTANSVARIGA  

Påverkans- och kommunikationschefen, lämplig styrelsemedlem 

MÅL 

Målet är att verkställa delegationens beslut om studentmedians framtid från mötet 9/2019.  

SAMBAND MED STRATEGIN 

Beror på delegationens beslut 9/2019. Stöder i sig målen för Studentkårens  samhälleliga 

utvecklingsriktning samt förstärkandet av gemenskaplighet  

NULÄGE 

Delegationen beslutade gällande Aino-tidningen (4/2019): 

…Aino-tidningen tar utgivningspaus fram till årets slut. Den kvarblivna utgivningsbudgeten för Aino-

tidningen används för att utreda fortsatta alternativ. Delegationen förpliktar styrelsen att rapportera om 

utredningens framskridande på delegationsmötena och framlägga det slutliga förslaget för verksamhet 

motsvarande Aino-tidningen för delegationen senast i slutet av november”. 

Före årsskiftet har i)  Kaskas Media utsetts som samarbetspart för utredningen, ii) en medlemsförfrågan 

och en dialogtillställning om medlemskårens behov genomförts, iii) benchmarking samlats in om 

internationella kontrollgrupper och iv)  en slutrapport upprättats på basis av vilken delegationen beslutade 

om  studentmedians framtid på sitt möte 11/2019. 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Åtgärderna beror på delegationens beslut 9/2019 

• Om ett nytt media grundas rekryteras nödvändiga personer 

• Om medlen används för annan verksamhet överenskommes om ansvaren 

KÄNDA EKONOMISKA RESURSER OCH PERSONALRESURSER  

Behövlig personal rekryteras och budgeteras i samband med budgeteringsprocessen 

UPPSKATTAD TIDTABELL 

Inleds i januari 2020. För kontorets del sker största delen av arbetet under perioden för kontorets program 

1/2020. I fortsättningen en del av den normala verksamheten.  

 

 


