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Kompletterande sakrevision för LUS 2010/2011
Den 15 december 2011 fick jag, i egenskap av LUS sakrevisor för verksamhetsåret 2010/2011, av
tinget i uppdrag att bedöma de kompletterande rapporter som begärdes in angående fokusgrupper
(en fokusgrupp inrättades under våren 2011) och serviceverksamheter (Kreditkassan, BoPoolen,
Studentombudet och tidningen Lundagård), samt att genom analys av kontoutdrag och kontakt med
berörda presidialer emeriti reda ut situationen med de saknade kvittona. Nedan följer min
redogörelse för dessa ärenden.
Serviceverksamheterna
Rapporter från två av LUS fyra serviceverksamheter – BoPoolen och Studentombudet – har nu
inkommit, och båda två har utfört sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Ingen rapport har dock
inkommit från Fanborgen eller tidningen Lundagård.
BoPoolen har genomgått flera förändringar under året, och de verkar ha fallit väl ut. Den ökade
personalstyrkan, ett förtydligande av verksamhetens struktur och riktlinjer, samt en ny hemsida som
är mer lättnavigerad och enklare att administrera, har gjort att arbetet både kunnat ökas och
effektiviseras. Den nya hemsidan har dock medfört ökade utgifter, vilket syns i BoPoolens resultat
för 2011 som är negativt om ca 25 000 kr. BoPoolen har god synlighet, särskilt för internationella
studenter då BoPoolen medverkar under och efter Arrival Day, men även för inhemska studenter
genom annonsering i media och informationskampanjer. Då arbetsbelastningen på BoPoolens
anställda har varit mycket hög har dock vissa saker nedprioriterats, t.ex. en sammanställning av
2010 års enkät och delar av den uppsökande verksamheten, vilket kan ha bidragit till att antalet
”Finnes”-annonser minskat något jämfört med tidigare år. Det är gott att se att BoPoolen har en god
strategi för den närmaste framtiden.
Det är trevligt att se att Studentombudet har anordnat ett flertal evenemang för att belysa och
informera om jämställdhet, likabehandling och mångfald, m.m., och särskilt att Normaldagen verkar
ha varit mycket lyckad även detta år. Studentombudet har även deltagit i flertalet arbetsgrupper och
planeringsträffar vid Lunds universitet under verksamhetsåret. Det är också bra att studenter
kommer till Studentombudet och pratar om sina problem, även om det såklart finns ett mörkertal.
Där kan eventuellt mer information behövas om den hjälp som Studentombudet kan bistå med
genom sådana personliga möten med studenter, om mörkertalet uppfattas vara stort.
Fokusgruppen för utbildningsutveckling
Under våren 2011 fanns endast en fokusgrupp, Fokusgruppen för utbildningsutveckling, som hade i
uppdrag att samordna kårernas arbete med EQ11, att understödja LUS studentrepresentanters arbete
med Lunds universitets strategiska plan, samt att koordinera arbetet med den högskolepedagogiska
konferens som skulle hållas i oktober 2011. Verksamheten under våren bestod främst i att intervjua
representanter för kårerna angående erfarenheter av deras resepektive fakulteters arbete med EQ11,
och var alltså inte så intensiv under våren. Dock verkar den ha arbetat i linje med sitt syfte under
denna period.
Saknade kvitton
Efter att ha gått igenom kontoutdragen för de saknade kvittona konstaterar jag att utgifterna i så gott
som samtliga fall är relevanta för LUS verksamhet. Många av de saknade kvittona var för kostnader
under LUS resa till Almedalsveckan i juli 2011. Även om restaurangernas matpriser såklart höjs
under denna vecka, och fyra personer reste dit från LUS (avgående och tillträdande presidialer),
verkar LUS utgifter ändå varit relativt höga. Det är relevant för LUS att vara representerade i
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Almedalen. Det finns dock ingen särskild post för Almedalsveckan i LUS budget. Jag
rekommenderar tinget att införa en sådan budgetpost för att göra det lättare att hålla koll på och
reglera vad denna resa får kosta för LUS varje år.
En betydande del av de saknade kvittona var också för mötesfika, lunchmöten och arrangemang
under resten av verksamhetsåret, för överlämningar för och tack till LUS styrelse, för resor
relaterade till möten inom LUS eller med de externa samarbeten LUS är delaktiga i, samt för inköp
av ny tjänstetelefon. Allt detta bedömer jag vara relevant för LUS verksamhet.
Ett av de saknade kvittona är för inköp av alkoholhaltig dryck i samband med verksamhetsårsskiftet
från 2010/2011 till 2011/2012. LUS deltagande i detta arrangemang må kunna diskuteras av de som
har en åsikt i frågan om LUS ska delta eller inte, men det finns enligt min vetskap i dagsläget inga
regler för sådana här inköp, med LUS kreditkort eller på annat sätt. Därför föreligger här inga
formella regelbrott. Oavsett alkoholinnehåll skulle själva arrangemanget kunna anses vara relevant
för LUS verksamhet att delta i eftersom det skapar sammanhållning och vänskap mellan
heltidsarvoderade, såväl avgående som tillträdande, från LUS och kårerna.
Även om det inte saknas redovisning för följande har det framkommit att LUS kreditkort vid två
tillfällen användes för privata inköp, och att summan av dessa återbetalades till LUS vid senare
tillfälle. Liksom för övrig hantering av kreditkorten finns heller inga regler för sådana situationer,
även om många säkert kan tycka att korten inte ska användas på ett sådant sätt. Därför kan formellt
inte heller detta stödja ett beslut om att inte bevilja ansvarsfrihet.
Övriga kommentarer
Jag vill åter ta upp och påminna tinget om problemet med LUS heltidsarvoderades arbetsklimat och
hälsa. Som jag skrev i den ursprungliga revisionsberättelsen anser jag att LUS bör ta fram en plan
för att förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden. Detta kan falla på styrelsen, en
fokusgrupp, eller göras på något annat sätt om tinget finner det lämpligast.
Sammanfattning
Om av LUS fastställda regler hade funnits för kvitto- och kreditkortshantering, och om regelbrott
hade skett gentemot dessa, hade det kunnat tala för att inte bevilja ansvarsfrihet. Sådana regler finns
dock inte, och alla de utgifter för vilka kvitton saknas är för saker som kan anses vara relevanta för
LUS verksamhet. Nu har de flesta av de kompletterande rapporterna inkommit och situationen med
de saknade kvittona är utredd. Förutsatt att rapport från tidningen Lundagård inkommer innan tinget
anser jag därför inte att det finns några formella grunder för att inte bevilja ansvarsfrihet.
Mina rekommendationer till tinget är följande:
att
att
att
att

bevilja styrelsen för 2010/2011 ansvarsfrihet.
ta fram och fastställa regler för LUS kvitto- och kreditkortshantering.
i LUS budget för verksamhetsåret 2012/2013 införa en budgetpost för Almedalsveckan.
ta fram och fastställa en plan för att skapa och bibehålla ett hälsosamt arbetsklimat samt
förebygga utbrändhet bland LUS heltidsarvoderade.
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