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Informationsunderlag applikation
Studentlund
Studentlund är ett avtal som reglerar hur de ingående parterna samarbetar.
Studentlund företräder intressen som för Lunds universitet i huvudsak
förknippas med studiesocial och kulturell verksamhet. Studentkårerna
representerar samtliga studenter vid Lunds universitets intresse(n) och lite
mindre än hälften av Lunds universitets studenter är medlemmar i Studentlund.
Studentlund grundades i samband med kårobligatoriets avskaffande 2010.
LUS äskanden
LUS äskar pengar från Lunds universitet för det som kallas riktade satsningar av
Lunds universitet. Dessa satsningar är centrala för LUS då de bland annat går till
anställningen av Studentombudet. Alla äskningar för studentorganisationerna
sker av LUS som för dialog med avdelningen planering på Lunds universitet
innan äskande skickas in. Beslut om att bevilja medel har tidigare skett genom
rektorsbeslut men sker numera av universitetsstyrelsen som en del av
universitetets budget.
De generella och riktade stöden sker i och med kårobligatoriets avskaffande.
Förvaltningschefen skriver 2010-04-06 Ekonomiskt stöd till Lunds universitets
godkända kårer, nationer samt Akademiska föreningen (Dnr LS 2010/326)
Senast i början av 2011 måste diskussioner kring processen för kommande år
inledas. Beslutet om stöd följer de rekommendationer som ges i den
handlingsplan som utarbetats under 2009 (Dnr LS 2009/337). Där anges bl.a.
att “det är viktigt för universitetet att det finns ett fungerande studentinflytande
och det kan bli nödvändigt att bidra till detta. Arbetet med studentinflytandet
måste naturligtvis utföras av studenter i studentkårernas regi, men de
ekonomiska resurserna kan komma från olika håll. Med de förutsättningar som
råder från 1 juli 2010 är den lämpligaste lösningen en kombination av medel
som avsatts av regeringen, medel från universitetet och medlemsavgifter.
Universitetets stöd till studentkårerna bör vara just så högt att det tillsammans
med stödet från regeringen säkrar en miniminivå av studentinflytande.”

Vidare skriver förvaltningschefen att “[g]enerella stöd är sådana pengar som
universitetet utbetalar utan att ställa specifika krav på verksamhet som ska
bedrivas” och att “[r]iktade bidrag utbetalas till en särskild verksamhet. Detta
innebär att universitetet kan och ska ställa krav på hur verksamhetens [sic] ska
bedrivas”.
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LUS redovisar hur medel används efter verksamhetsår genom LUS
årsredovisning.
Äskande å Akademiska föreningen, Kuratorskollegiet och Studentlunds vägnar
Äskningarna för vissa satsningar sker först genom att LUS för dialog med
Akademiska föreningen (och Kuratorskollegiet) som formulerar ett
beslutsunderlag. För äskningar till Studentlund sker detta under en särskild
rubrik i underlaget som går till universitetet. För det som har varit en riktad
satsning till Akademiska föreningen, Kuratorskollegiet och LUS och vars medel
använts till en applikation, har varit en del av det som kallats ‘studentpaket’.
Studentpaktetet har finansierat den Studentlundsapp som togs bort från
appstore hösten 2017. Detta är en följd av att appen inte mötte
studentorganisationernas behov. Nya medel till studentpaketet fortsatte att
beviljas (se nedan). Studentlundskoordinatorn vald för kalenderåret 2016
uppdrogs att fortsätta arbetet med att skapa en app. Det togs fram en
kravspecifikation och ett projektförslag på hur en ny utformning av en
applikation med hjälp av Lunicore. Arbetet stagnerade efter att de tre
organisationerna inte kunde enas kring vad namnet på appen skulle vara, eller
vart ansvaret för administration bör ligga.
Nedan redogörs för några beslut; något PM; samt några äskanden skrivna av
Akademiska föreningen och som gått till universitetet via LUS.
2013 skriver Akademiska föreningen i Stöd till akademiska föreningen genom
verksamhetschefen
Bidraget till AF/KK/LUS har tidigare år finansierat det studentpaket som
skickats ut till nya studenter. Nu utgörs studentpaketet av en applikation till
Android och iOS och i framtiden kommer pengarna att användas för att
vidareutveckla denna samt till att fortsättningsvis ge ut det populära
studentblocket. För att skapa ett nav i AF-borgen för studentlivet, förs
diskussioner om en studentlivsvåning i fastigheten. För att kunna inrätta denna
kreativa mötesplats, hade det varit av stort värde om en del av det stöd som
tidigare tilldelats studentpaketet till viss del kunde användas för detta syfte. I
dagsläget uppgår detta stöd till 370 000 kronor/år. En nivå vi anser rimlig och
tillräcklig för både applikationen och investeringar i studentlivsvåningen.

2014 beslutade Lunds universitets rektor i Stöd till kårer och till Akademiska
Föreningen (V 2014/654)
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“Universitetet beslutar även om ett riktat stöd till Akademiska Föreningen för
köpta tjänster på totalt 1 000 tkr för år 2014. Det består av posterna stöd till
Studentlund 200 tkr, köp av information från AF/KK/LUS 370 tkr, stöd till
studieplatser i Café Athen 250 tkr samt köp av studentinfo 180 tkr.”
2015 specificerades beslut genom ett PM Ekonomiskt stöd till studentorganisationer
där “[s]tödet från LU ska täcka kostnader för informationen på hemsidan, appen
och översättning. [- - -] Stödet utbetalas en gång per termin av LU direkt till
Akademiska föreningen” vilket också är varför Akademiska föreningen förvaltar
pengarna.
2016. Äskande för Stöd till Akademiska föreningen inför 2016 skrevs av Akademiska
föreningens verksamhetschef 2014/2015. Under rubriken AF/KK/LUS går det
att läsa
Bidraget till samarbetet AF/KK/LUS […], som genom sitt samarbete
representerar det samlade studentlivet, har tidigare år finansierat det
studentpaket som skickats ut till nya studenter. Nu utgörs studentpaketet av en
applikation till Android och iOS samt det studentblock som är mycket
uppskattat bland studenterna. För att skapa ett nav i AF-borgen för studentlivet
har AF/KK/LUS flyttat ihop och bildat en Studentlivsvåning. I tidigare stöd
fick Akademiska Föreningen 370 000 kr till samarbetet. I och med att vi
investerat i Studentlivsvåningen är vi i nuläget enbart beroende av
apputveckling samt studentblocket varför vi söker stöd om 270 000 kronor/år.
En nivå vi anser rimlig och tillräcklig för både applikationen och
studentblocket.

2017. Äskande för Stöd till Akademiska föreningen inför 2017 skrevs av Akademiska
föreningens verksamhetschef 2015/2016. Under rubriken AF/KK/LUS går det
att läsa
Bidraget till samarbetet AF/KK/LUS […] som genom sitt samarbete
representerar det samlade studentlivet, har tidigare år finansierat det
studentpaket som skickats ut till nya studenter. Framöver ska Studentpaketet
utgöras av tryckt material, en så kallad “Studentlivsparlör”, en applikation till
Android och iOS samt hemsida. AF/KK/LUS äskar därför om 40 000 kr för
studentpaketet 2017.

2018. Äskande för Stöd till akademiska föreningen inför 2018 skrevs av Akademiska
föreningens programchef 2016/2017. Under rubriken AF/KK/LUS går det att
läsa
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Bidraget till samarbetet AF/KK/LUS […] som genom sitt samarbete
representerar de[t] samlade studentlivet, har tidigare år finansierat ett
studentpaket som skickas ut till nya studenter. Det är tänkt att detta ska dels
bestå av tryckt material med information om Lund och dess studentliv,
utveckling av en potentiell ny gemensam app, och dess underhåll och
överföringskostnader av nuvarande hemsida och app. AF/KK/LUS äskar
därför om 40 000 kronor för studentpaketet 2018.

I tjänsten,
Daniel Kraft
Vice ordförande
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