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Lunds universitets studentkårers äskande för 2018
Härmed inkommer Lunds universitets studentkårer (hädanefter LUS) med sitt
äskande för 2018. Äskandet inkluderar följande verksamheter:
• studentombudet
• doktorandombudsmannen
• BoPoolen
• utbildningar i ansvarsfull alkoholhantering
• profilprodukter i samband med SFS fullmäktige
Varje verksamhet har ett eget avsnitt där det framgår vilken summa som äskas
för den specifika verksamheten.
Studentombudet
Studentombudet har till uppgift att vara ett stöd för studenter på grund- och
avancerad nivå som känner sig orättvist eller illa behandlade. Studentombudet
hjälper och vägleder studenter och kårerna med ärenden inom samtliga fakulteter
vid Lunds universitet och företräder även studenter i till exempel
disciplinnämnden. Studentombudet publicerar årligen en ärenderapport som
presenteras på ett av utbildningsnämndens sammanträden för att uppdatera
såväl ledning som fakulteterna om vilka ärenden som hanteras och har varit
vanligast förekommande. Detta för att uppmärka universitetet om vikten av ett
systematiskt arbete. Studentombudet arbetar både aktivt och proaktivt med
studentärenden.
Universitet är skyldiga enligt lag att se till att alla studenter får undervisning fri
från diskriminering och studentombudet är ett verktyg för detta.
Studentombudet arbetar även enligt högskoleförordningens 1 kap 11 § genom
att stödja studenter i deras studiesituation och bidra till en god studiemiljö.
Lunds universitet har sedan 2008 finansierat studentombudet som arbetsleds av
LUS. LUS har inte gjort några större förändringar i verksamheten och äskar
således samma summa som tidigare år.
LUS äskar 700 tkr för studentombudet.
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Doktorandombudsmannen
Doktorandombudsmannen har samma roll och uppgifter i förhållande till
doktoranderna som studentombudet har i förhållande till studenterna på grundoch avancerad nivå. Lunds universitet har sedan 2011 delfinansierat och sedan
2013 helt finansierat doktorandombudsmannen.
Den verksamhetsutveckling som har skett de senaste åren för att likrikta
doktorand- och studentombudets verksamhet har ansetts positiv för
doktoranders situation i Lund. LUS tror att denna utveckling kan fortsätta
ytterligare och att doktorand- och studentombudsmannen kan komma närmare
varandra. LUS äskar således samma summa som tidigare år.
LUS äskar 700 tkr för doktorandombudsmannen.
BoPoolen
BoPoolen är ett projekt vars vision är att förmedla trygga och säkra
andrahandskontrakt till studenter i Lund. Förmedlingen av bostäder sköts via en
hemsida (www.bopoolen.nu) där privatpersoner kan lägga upp så kallade
”finnesannonser”. För att förhindra bedrägeri granskas alla annonser innan de
publiceras och endast annonser med skäliga villkor och hyror godkänns. Som
student går det att lägga upp så kallade ”sökesannonser” för de som söker
bostad. BoPoolen förmedlar även information om studentbostadsmarknaden i
stort och även juridisk information om andrahandsuthyrning. BoPoolen har en
anställd projektledare och under sommaren, när trycket på BoPoolen är som
störst och behovet av bostäder inför höstterminen är som mest akut, anställs en
student för att hjälpa till. BoPoolens verksamhet finansieras till hälften av
kommunen och till hälften av universitetet och stödet äskas för tvåårsperioder.
BoPoolen har precis utvecklat en ny, säkrare och bättre, hemsida. På grund av
ombyggnationer i studentbostadbeståndet är trycket fortfarande mycket högt på
andrahandsmarknaden. Därför ser vi ingen anledning att ändra på stödet till
verksamheten och äskar således samma summa som tidigare år.
LUS äskar 250 tkr för vardera år 2017 och 2018 för BoPoolen.
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Utbildningar i ansvarsfull alkoholhantering
Tillsammans med Akademiska Föreningen och Kuratorskollegiet arrangerar
LUS varje termin tre utbildningar i ansvarsfull alkoholhantering. De tre
utbildningarna är tre olika steg (A-, B- och C-cert) och alla syftar till att höja
medvetenhet och kunskapen kring alkoholhantering. Utbildningarna sker i
samråd med Lunds kommuns tillståndsenhet, polisen, studenthälsan med flera.
Intresset för alla utbildningarna är väldigt högt och deltagandet är gratis. A-cert
syftar till att ge studenter som arbetar med alkoholhantering grundläggande
kunskaper om skyldigheter och regelverk. B- och C-cert fokuserar på de som
innehar olika ansvarspositioner inom sin organisation, till exempel för de som är
serveringsansvariga eller ansvariga för hela alkoholtillståndet. För A-cert avsätts
särskilda medel från studenthälsan varför detta äskande endast behandlar B- och
C-cert.
LUS äskar 160 tkr för B- och C-cert.
Profilkläder i samband med SFS fullmäktige
Årligen
arrangeras
Sveriges
Förenade
Studentkårer
(SFS)
fullmäktigesammanträde vid vilken SFS verksamhet och politik sätts för
kommande verksamhetsår. Totalt är åtta av de nio studentkårerna vid Lunds
universitet medlemmar i SFS och dessa anslutna kårer samordnas genom Lunds
universitets allians (LUA) som är ett avtalssamarbete som förnyas årligen. LUAsamarbetet innebär att kårerna agerar som en delegation istället för åtta. För att
visa att de är enade och representerar det breda studentinflytandet vid Lunds
universitet sätter vi stort värde i att kunna ge våra delegera tröjor med såväl
Lunds universitets logga som LUA:s.
Äskandet går till att köpa tröjor till alla delegater som är mellan 30-35 till antal
beroende på år och mandatfördelning.
LUS äskar 15 tkr för profilprodukter vid deltagande i SFS fullmäktige.

I tjänsten,
Björn Sanders
Ordförande
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