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ARBETSLEDNING OCH ADMINISTRATION AV OCH ÅT ANSTÄLLDA
/ARVODERADE VID BOPOOLEN, STUDENTOMBUDET OCH
LUNDAGÅRD
I dagsläget ansvarar LUS presidium för arbetsledning av två anställda; bopoolens
tjänsteman och studentombudet samt tre arvoderade redaktörer. Då LUS länge varit
en väldigt bred verksamhet och under detta verksamhetsår inte längre har en
ekonomiassistent samt generalsekreterare har LUS presidium belastats med en
omfattande uppgift. Här har arbetsledningen inte varit optimal och en del
administrativa åtaganden har inte upprätthållits på ett betryggande sätt med avsikt till
den orimliga arbetsbörda som åligger LUS presidium.
LUS presidium har mycket att göra och spenderar större delen av sin arbetstid i möten
och kan då inte utföra de administrativa uppgifter som förväntas av en ansvarsfull
arbetsgivare på ett betryggande sätt. Detta uppfattas som ett allvarligt problem både
för kontinuiteten inom organisationen för de anställda men även när det kommer till
arbetsbelastningen av presidiet. För att lösa detta över tid och säkerställa en trygg
arbetsplats vill LUS presidium föreslå nedan nämnda åtgärd.
Under de senaste åren har LUS kansli (resultatenhet 1 inom LUS ekonomi) budgeterat
som en intäkt 58 946 kr för arbetsledning. Denna intäkt är kopplad till arbetsledning
av både bopoolens tjänsteman och studentombudet men inte Lundagård.
LUS presidium föreslår att ett belopp på 60 000 kr bör avsättas till en kanslichefstjänst
på 10 % av heltid som ansvarar för kansliadministration samt av presidiet utförd
arbetsledning för att en god arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt kan säkerställas.
Det överliggande arbetsgivaransvaret kommer fortsatt att ligga hos LUS styrelse och
Presidium men hanteras av denna kanslichefstjänst över tid.
Presidiet föreslår alltså att ett totalt belopp om ca 40 000 – 45 000 kr av LUS kanslis
budget avsätts till att anställa en kanslichef om 10 % av heltid (baserat på en
månadslön om 25 000 kr exkl. arbetsgivaravgift). Kanslichefens arbetsbeskrivning
måste tydligt tas fram men några av dess uppgifter skulle kunna vara att överse att
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protokoll justeras och sparas samt publiceras på lämpliga platser, att köket är rent och
funktionellt, beställa kontorsmaterial och göra engångsinköp, överse att slutna avtal
efterföljs och upprättas när så krävs (arvodering/anställning), ordnar med kansli
fika/frukost, hämta posten (intern/extern), ser till att alla fakturor och verifikationer
attesterade av ansvarig resultatenhet lämnas till ekonomihanteringsföretaget.
(Kanslichefen skall aldrig ansvara för någon ekonomihantering eller
ekonomiskadministration det åligger ständigt LUS presidium att hantera å LUS
styrelses vägnar). Att arbetsmiljön säkerställs och att eventuella personer som söker
presidiet via telefon kan lämna meddelande eller kopplas vidare.
Utöver kanslichefens tjänst med administration ska de avsatta medlen bekosta den
arbetsledning presidiet utför.
Uppskattad fördelning enligt nedan.
Arbetsledning
5 000 kr Bopoolen
5 000 kr Studentombudet
(5 000 kr Lundagård)
15 000 kr totalt för arbetsledning per år
Administration
15 000 kr LUS kansli
10 000 kr Bopoolen
10 000 kr Studentombudet
(10 000 kr Lundagård)
45 000 kr totalt för administration per år (täcker kanslichefens lön)
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60 000 kr totalt per år
Lundagård är satt inom parantes då de kanske inte har möjlighet att inkludera denna
kostnad i deras budget i dagsläget men Bopoolen och Studentombudet menar på att
deras respektive budgetar kan täcka den kostnad som Lundagård skulle åläggas för att
denna funktion skulle kunna komma på plats så snart det är möjligt fram till dess att
denna kostnad skulle kunna inkluderas i Lundagårds budget.

I tjänsten

Nicolai Slotte
Vice ordförande
Lunds universitets studentkårer

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 4:e vån. Internpost HS 31
Telefon ordförande 070-821 31 17, Vice ordförande 070-821 31 19
E-post lus@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

3 (3)

