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Malmö nations trygghetsgrupp 
 
Finns det något sammanhang eller miljö på nationen i vilken du känner dig otrygg? Är det ett bråk i din 
korridor, är du omotiverad i skolan, orolig över dina festvanor eller bara allmänt less? Malmö nations 
trygghetsgrupp finns här för dig för att rätta till sådana källor till obehag och för att hjälpa dig komma i vidare 
kontakt med personer som kan erbjuda professionell hjälp.  
 
Syfte: 
Malmö Nations trygghetsgrupp ska verka för att förbättra medlemmarnas känsla för nationen 
som en trygg punkt i tillvaron och fungera som ett självständigt organ som håller ögonen öppna 
för orättvisor och sammanhang där människor kan fara illa. Detta innebär att de ska fånga upp 
medlemmar som far illa eller stött på problem och hjälpa dem komma till rätta med sina dessa. 
Gruppen ska även agera proaktivt genom att tillhandahålla utbildningar och samtal där 
medlemmarna kan ta del av nyttig information och ögonöppnande perspektiv. 
Då professionell kompetens saknas i gruppen ska den heller ej ge sken av att vara sådan. Det är 
viktigt att medlemmarna inte vänder sig till gruppen i tron om att de ska få en fackmannamässig 
hjälp med ärenden av psykologisk natur. Gruppen hjälper i stället medlemmarna vidare och tipsar 
om hjälp som de kan vända sig till. De finns även där för att syna verksamheten och snappa upp 
problematiska sammanhang så att de kan ställas till rätta. 
 
Sammansättning och rekrytering: 
Trygghetsgruppen ska bestå av en representant från de boende, en från funktionärerna, en från 
tjänstemannakåren och en från kollegiet. Kollegiet har att på terminens sista kollegiemöte välja 
nästkommande termins kollegierepresentant i trygghetsgruppen inom sig. Representanterna från 
tjänstemanna- och funktionärskåren bereds av Qurator & Proqurator social och 
boenderepresentanten bereds av Qurator & Husförman för att sedan godkännas av Inspektor. 
Dessa ska vara människor med hög integritet, diskretion och en vilja att hjälpa sina 
medmänniskor att må bättre.  
 
Arbetssätt: 
Trygghetsgruppen tar emot ärenden från medlemmar och behandlar dessa på ett lämpligt sätt. De 
ska även sammanträda minst två gånger per termin för att gemensamt diskutera läget på 
nationen. Efter sammanträdet har de ett möte med Qurator där deras bild förmedlas. Framför allt 
ska nationen synas ur ett likabehandlingsperspektiv med likabehandlingsplanen som grund. De 
har även rätt att kräva ett skyndsamt möte med Qurator om de anser att detta krävs. Utöver detta 
ska de anordna 1–2 gästföreläsningar per termin i samband med något av nationens alkoholfria 
event, där temat ska vara välmående och trygghet. Exempel på detta är: stress, 
alkoholkonsumtion, konflikthantering. 
 
Gruppen ska arbeta med diskretion och hänsyn gentemot medlemmarnas vilja att vara anonyma 
och har tystnadsplikt gällande de ärenden de behandlar. För kontakt med dem kan mejladressen 
trygg@malmonation.com användas.  
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