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Svar på motion ”Motion: Studentlundsappen” och förslag till process för
en applikation
Inledning
Följande bilaga är ett svar på motion från Samhällsvetarkåren vid Lunds
universitet, Corpus Medicum, LundaEkonomerna, Lunds naturvetarkår och
Juridiska föreningen. Svaret har beretts genom LUS styrelse och enligt beslut
föreslås här en process för en applikation tillsammans med en bilaga som ger en
bakgrund.1
Kostnadsförslag för en applikation till Android och IOS.
Design

150 000 kr

Underhåll

100 000 kr

Ansvar och drift

50 000 kr

Allmänt
Kostnaderna är uppskattade efter de medel som tidigare äskats (se bilaga
Informationsunderlag). En applikation som svarar mot samtliga studenters behov
produceras och underhålls lämpligast av ett företag som är expert på att
producera och underhålla appar. Det skulle innebära en engångssumma att
producera en applikation, och en löpande kostnad för att utveckla appen (behov
förändras över tid) samt driftskostnad.
1

2017-12-07 beslutadet LUS ting
att LUS Ting ålägger LUS presidium att återuppta diskussionerna gällande appen med AFKLUS,
att ålägga LUS styrelse att ta fram en plan för fortsatt arbete med kostnadsförslaget inklusive
design, underhåll och ansvar i åtanke till nästa ting,
att ålägga LUS styrelse att ta fram ett informationsunderlag om tidigare app och
framtagningsprocessen för den nya appen till nästa ting
2018-01-12 beslutade LUS styrelse
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Martin Hansen, Daniel Kraft, Sandra Ahlberg och
Anders L. Persson som ansvarar för att ta fram ett informationsunderlag om tidigare förslag på
app samt framtagningsprocessen,
att arbetsgruppen omnämnd i första att-satsen tar fram en plan för fortsatt arbete med en
studentapp med kostnadsförslag, design, underhåll och ansvar i åtanke,
att arbetsgruppen i första att-satsen skickar vidare informationsunderlag och plan för fortsatt
arbete till LUS Ting senast den 17/1 med ett slutgiltligt förslag till styrelsen först.
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De behov studenterna har av en applikation formuleras bäst genom en
kravspecifikation och förankras brett. För kartlägga behoven genom bred
förankring tillsätts lämpligen en arbetsgrupp med representanter från alla delar
av studentlivet.
Medel finns eftersom de har beviljats av Lunds universitets styrelse.
Design
För en design av en applikation skulle en arbetsgrupp diskutera igenom
utseendet av applikationen (grafik) samt hur man navigerar i applikationen.
Tekniska specifikationer om utformande av menyer och knappar sker bäst
genom att uppdra åt en tredje part att föreslå dem.
Underhåll
Underhåll av en mobilapplikation kan vara kostsam eftersom behov förändras
med tid och funktioner kan behöva programmeras om. Det kan också vara
lämpligt att gardera sig mot avgifter som till exempel att ha applikationen i
appstore eller andra oförutsedda kostnader (det vill säga overheadkostnader).
Driftskostnader för en applikation kan innebära en personalkostnad för
apputvecklare som skulle motta önskemål på förändringar i appen. En annan
driftskostnad skulle vara för den som uppdaterar information i applikationen.
Ansvar
Ansvar för en app sker med fördel genom att outsourcing. Ett sådant ansvar för
en app kan ske genom att upplåta avtal med företag. Det är även aktuellt att ett
sådant avtal stipulerar ägandeskap, nyttjanderätt och ekonomiska förbindelser
för appen.
Förslag till process för ny applikation
Innan arbetet fortsätter behöver konsensus om vilka applikationen ska rikta sig
till uppnås: Studentlunds medlemmar eller samtliga studenter vid Lunds
universitet. Därför kommer LUS styrelse att föreslå två alternativ (genom
yrkande ett och yrkande två) som står emot varandra, för att låta LUS ting gå
vidare. Kostnadsförslaget är också någonting som behöver utvecklas.
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För att gå vidare i arbetet yrkar LUS styrelse
att [1] en app riktar sig till alla studenter vid Lunds universitet och kallas
studentappen.
att [2] en app riktar sig till Studentlunds medlemmar och kallas
Studentlundsappen.
att [3] tillsätta en arbetsgrupp bestående av en representant från
studentkårerna. Därefter tillfrågas följande att ingå i arbetsgruppen: en
representant från Akademiska föreningen, en representant från
studentnationerna, en representant från Teknologkåren vid LTH, en
representant från doktorandkåren, en representant som inte tillhör
studentorganisationerna och Lunds kommuns studentsamordnare.
att [4] ge arbetsgruppen i uppdrag att förhandla fram en offert med en
apputvecklare om design, underhåll och ansvar för en applikation samt
att om yrkande [1] bifalles inkludera ett särskilt äskande inför LUS äskande våren
2018, eller om yrkande [2] bifalles stämma av med AFKKLUS och tillsammans
förhandla fram en offert för en ny Studentlundsapp.

I tjänsten,
Daniel Kraft
Vice ordförande
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