Rapport Arbetsgrupp Soulagering
Inledning
Arbetsgruppen om soulageringen har bestått av Freja Davidsson Bremborg, Jacob Karlsson,
Karin Funegård och Desirée Ohlsson. Vi har försökt diskutera och undersöka karnevalisternas
soulagering. Denna rapport beskriver hur soulageringssystemen 2014 och 2018 funkade och vad
sektions- och souscheferna 2018 tyckte om systemet.
Soulagering i allmänhet
Soulagering är medel avsatta för allmän uppmuntran till karnevalister som lägger ned tid inom
Lundakarnevalen. Medlen är budgeterade som en stor pott i den centrala budgeten och fördelas
sedan till sektionerna baserat på olika variabler. Det är den här fördelningen som utgör
soulageringssystemet. Soulageringen är frånkopplad sektionens verksamhetsbudget och
disponeras av sektionens ledningsgrupp.
Soulageringssystemet 2014
Under 2014 fick sektionerna för tre perioder under våren vid tre olika tillfällen själva uppskatta
hur mycket tid karnevalister med olika ansvarsnivåer i genomsnitt lägger, samt hur många de
förväntas vara. Data från samtliga sektioner samlades ihop och soulageringsmedel fördelades
sedan efter karnevalisttimmar på olika ansvarsnivå vid tre olika tillfällen. Eftersom systemet
bygger på självskattning agerade Ekonomisektionen som en utjämnande funktion, där
uppskattningar rörande nedlagd tid som ansågs vara långt för höga eller låga justerades.
Soulageringssystemet 2018
Under 2018 baserades soulageringen på en uppdelning av sektionerna efter det engagemang
som en genomsnittlig karnevalist förväntas lägga inom verksamheten. Uppdelningen gjordes med
hänsyn till verksamheten som sektionen bedrivit under tidigare karnevaler. Kommittén tog fram
ett utkast på uppdelning som sektionscheferna sedan fick ge återkoppling på . Sektionerna i
respektive grupp erhöll därefter soulagering motsvarande en fast summa per karnevalist.
SoS input
I syfte att utvärdera soulageringssystemet skickades en enkät ut till alla SoS-chefer, då det gått
lång tid sedan karnevalen var det långt ifrån alla som svarade, men vi fick in mycket bra input från
SoS-gänget. Vi rekommenderar nästa kommitté att läsa igenom utvärderingen i sin helhet, men
här kommer en kort sammanfattning av svaren på de olika frågorna.
Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta tycker att systemet fungerade bra eller helt okej.
Många upplever dock att det var lite soulagering (även de sektioner som fick mest) i förhållande
till hur mycket tid alla karnevalister la ner på karnevalen under våren. De hade velat kunna ge
tillbaka mer materiellt. Dock har lite mer än hälften uppfattningen att karnevalisterna nog
upplevde soulageringen som tillräckligt och endast några få hade fått ta emot klagomål på lite
soulagering.
Olika sektioner valde olika saker som de spenderade sin soulagering på då alla hade olika
förutsättningar för hur mycket karnevalisterna var på plats, men de flesta valde att soulagera mat
i samband med repetitioner och jobb.

De flesta sektioner valde att ta in pengar från karnevalister antingen som en klumpsumma där
allting ingick eller enskilt pris till olika sittningar, och där varierar summan som karnevalister
betalat från 120 kr till 550 kr, lite beroende på hur många sittningar och event som varje sektion
anordnade.
De riktlinjer som fanns upplevde SoS-gänget som svarat på enkäten som rimliga och de tycker
inte att det borde finnas ännu striktare regler då sektionerna är väldigt olika och behöver kunna
använda soulageringen på olika sätt.
Enda förbättringsförslagen som dyker upp i enkäten är mer pengar till soulagering, lite extra till
ledningsgruppen (som de i år själva fick ansvara för att fördela), mer soulagering under hösten och
lite mer tanke bakom summa per karnevalist per arbetad timme.
Avslutning
Soulagering är bra! Folk vill ha större summor.
Arbetsgruppen anser att soulageringssystemet 2018 har fungerat bra. Eftersom det gav
respektive sektion en fast summa att arbeta efter redan från det att karnevalister fördelats i
sektioner efter uppropet, hade sektionerna bättre förutsättningar för att planera sin
soulageringsverksamhet under hela våren. Detta var inte möjligt när de löpande fick uppskatta
nedlagd tid för tre perioder och sedan avvakta Ekonomisektionens tilldelningsbeslut. Vidare
anser vi att det är positivt att utesluta löpande självskattningar i arbetet, eftersom vi ser att
fördelningen blir mer rättvis när bedömningar görs av samma personer och vid samma tillfälle.
Den transparens som förankringen i sektionschefsforumet gör bidrar även till minska
partiskheten. Den data som vi har samlat in ger inte förslag på konkreta förbättringar eller
justeringar till soulageringssystemet (annat än i total summa som soulageras), men inget system
är perfekt och vi uppmuntrar karnevalskommittén 2022 att utreda frågan närmare.

