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Förslagtill
verksamhetsplan2010/2011
Lunds Universitets Studentkårer

Styrelsen

Ny form för LUS verksamhetsplan
Verksamhetsplanen och budgetens resultatmål fastställs varje år av LUS ting.
Verksamhetsplanen anger vilka frågor LUS särskilt ska arbeta med under
verksamhetsåret och frågorna anges i form av mål för verksamheten under en
fokusfråga. Målen inleds med en beskrivande text. I början av verksamhetsåret ska
styrelse och kommittéer konkretisera sina respektive delar av verksamhetsplanen, med
vad som ska göras, av vem och när. Den konkretiserade verksamhetsplanen ska
förevisas på LUS tings första sammanträde för verksamhetsåret.
Vid verksamhetsårets slut ansvarar styrelsen för upprättande av årsredovisning där en
verksamhetsberättelse ska ange om och hur målen för verksamheten har uppnåtts.
Detta kommer bli ett ansvar för varje fokusgrupp i samråd med de gamla
kommittéerna samt den nya styrelsen i samråd med den föregående styrelsen.
Verksamhetsplanen kompletteras av en budget för LUS verksamhet. Denna är en
rambudget och anger målet för LUS samlade ekonomiska resultat för verksamhetsåret.
Det belopp som anges för varje budgetpost är enbart ett underlag för att beräkna det
av LUS ting fastställda målet för det ekonomiska resultatet för verksamheten. I början
av verksamhetsåret ska därför styrelsen gå igenom budgeten och ange ekonomiska
ramar för kommittéerna och sedan även för fokusgrupperna. Dessa ekonomiska
ramar kan justeras under året i samband med den löpande ekonomiska uppföljningen
som styrelsen ansvarar för.
Med anledningavövergångfrånvadsom praktiskttagetären organisationtill
en
annansåserförslagettill
kommandeårsverksamhetsplanannorlundaut.
Mallen för verksamhetsplanen ser ut som följer;
•
•
•
•

Namn på aktuell fråga
Korresponderande kommitté/ansvarig
Eventuell tidsplan
Korresponderande organ på universitetet

Detta är för att fokusgrupperna ska kunna följa verksamhetsplanen även efter den 1
januari då den nya organisationen genomförs i sitt sista ledd. Korresponderande organ
står skrivet för att ange vilka studentrepresentanter som kommer ha yttersta ansvar för
frågan och ansvar för bildande av fokusgrupp.
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Telefon ordförande 0708-213 117 Telefon vice ordförande 0708- 213 119,
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Verksamhetsplan 2010/2011
Ett hållbart LUS

Styrelsen

LUS kommer genomgå många förändringar med anledning av att den nya
organisationen införs. För att dessa förändringar ska få önskad effekt och inte endast
förbli papperstigrar krävs ett strategiskt arbete kring organisationens framtid. De
förändringar som sker med anledning av nya styrdokument kommer inte ensamma
garantera organisationens välbefinnande. Organisationen har präglats av ett starkt
personberoende. Detta är inte hållbart och styrelsen bör utveckla strategier för att
jobba bort denna kultur.
Under hösten 2010 så kommer styrelsen fortsätta att bestå av representanter för
medlemskårerna. Detta är ett utmärkt tillfälle att inom styrelsen sätta upp ramar för
hur organisationen ska utvecklas för den framtida valbereda styrelsen som kommer
vara mindre kopplad till medlemskårerna. Styrelsen bör under hösten 2010 arbeta
strategiskt kring hur organisationen ska utvecklas långsiktigt. I detta bör man ta
hänsyn till organisationens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det är särskilt
viktigt att se till den övergripande kultur som gör att LUS är en organisation som ofta
lämnas av sina medlemskårer.
Många av de kommande förändringarna är oprövade kort inom organisationen, i vissa
fall även kontroversiella. Det är viktigt att utvärdera förändringarna för
organisationens utveckling. Under våren bör styrelsen fundera och planera hur man
ska ta fram det underlag som kommer behövas för att utvärdera förändringarna.
Det åligger styrelsen 2010/2011
-att under hösten 2010 ta fram en strategisk plan för LUS utveckling 5 och 10 år framåt
-att under året implementera den nya organisationen och skapa former för dess arbete
-att under våren 2011 planera inför utvärdering av organisationsförändringarna

Bostäder

Kommun- & regionkommittén

Bostadssituationen för Lunds universitets studenter är alltjämt svår, något som syntes
tydligt hösten 2009 då Lunds universitetet ökade med 3000 studenter. LUS
genomförde under 2008/2009 en bostadsundersökning bland Lunds universitets
studenter, både svenska och internationella, efter modell från Uppsala.
Studentbostadsundersökningen har genomförts vartannat år i Uppsala och det är
relevant att följa den formen även för LUS. Detta innebär att det är hög tid för en ny
bostadsundersökning. Det är högst lägligt att genomföra undersökningen igen under
hösten 2010. Förutsättningarna för studenter är avsevärt skilda från de 2008 med
anledning av ökat antal studenter.
För att få till stånd en ny, aktiv bostadspolitik i Lund, regionalt och nationellt krävs
aktivt påverkansarbete i frågan innan och under valet 2010. Det är viktigt att
bostadssituationen synliggörs på ett sådant sätt att det blir nästintill omöjligt för
partierna att inte positionera sig i frågan.
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Universitetet har tydligt visat att de vill bygga egna bostäder. Det är av yttersta vikt att
LUS har studentrepresentanter i det projekt som kommer startas för att bygga upp
denna verksamhet. Projektet måste utvecklas på ett ansvarsfullt sätt för att inte drabba
kärnverksamhet. Studenternas önskemål och behov bör projektet ta hänsyn till i så
stor omfattning som möjligt för att undvika tomma bostäder som är påfrestande på
universitetets budget.
Målet är att genomföra en ny bostadsundersökning under hösten 2010
Målet är att bostadsfrågan blir en valfråga
Målet är att få in kunniga studentrepresentanter i universitetets bostadsprojekt
•
•

Kommunala studentrådet
Bostadsprojektet på universitetet

Kommunal samverkan

Kommun- & regionkommittén

För LUS har det länge varit svårt att driva frågor gentemot kommunen. Detta gäller
även för universitetet. Kulturklyftan är påfallande stor och kommunikationen
gentemot kommunen är minst sagt krystad. Det är tid att ta på sig en viss del av
ansvaret för den dåliga relation som finns gentemot kommunen och arbeta för att
förbättra denna.
I detta så tjänar LUS på att jobba tillsammans med AF, KK och universitetet då dessa
olika organisationer i mångt och mycket har samma situationen avseende den
kommunala samverkan. I samband med valet så skapas särskilda möjligheter för LUS
att agera för bättre relationer, och bör således göra så för att i framtiden kunna aktiva
driva flera frågor mot kommunen.
Målet är att skapa fler kontaktytor gentemot kommunen
Målet är att stärka relationerna till kommunens olika representanter, tjänstemän och organ.
•

Kommunala Studentrådet

Attraktiva studiemiljöer

Studiesociala kommittén

Under verksamhetsåret 2009/2010 påbörjade universitetet ett utvecklingsprojekt för
forsknings- och studerandemiljöer i Lund. Det har genomförts två workshops för att
väcka inspiration och hitta fokusområden; projektet påbörjas officiellt i april 2010 och
kommer pågå fram till det att en utvecklingsplan är lagd beräknad till våren 2012.
Projektet ska se till hela behovet i Lund av infrastruktur och studiemiljöer och kallas
Campusutvecklingsprojektet.
100 miljoner kronor har vigts till projektet ur universitetets tidigare
lokalförsörjningsreserv. Detta är dock inte den enda finansiella möjligheten som finns
för detta projekt, även utomstående aktörer, fakulteterna och institutionerna i sig kan
bidra till den utveckling som planen kommer föreslå. LUS ska tillsammans med
kårerna hitta en gemensam linje att driva gentemot projektet, samt även
universitetsledningen och fakulteterna. Det finns ett uttalat behov av olika projekt så
som EC4, en upprustning av Mattehuset, ett studiecentrum för samhällsvetare,
utveckling av Universitetsplatsen/Lundagård med mera. För att kunna prioritera
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mellan dessa olika projekt så bör LUS ta fram ett underlag ur ett studentperspektiv där
behov och önskemål kartläggs.
Målet är att genomföra en undersökning om studiemiljöer på hela LU
Målet är att aktivt driva frågan om studieplatser i Campusutvecklingsprojektet
•
•

Campusutvecklingsprojektets styr- och referensgrupp
Eventuell praktikant

Transmedvetenhet

JL-kommittén

LUS Jämställdhets- och likabehandlingskommitté kommer under hösten 2010 främst
att fokusera på att öka transmedvetenheten inom universitetets administration. Detta
är för att värka i en upplysande linje med den nya diskrimineringsgrunden
"könsöverskridande identitet och uttryck" i åtanke. Denna aspekt av
diskrimineringslagen är ofta förbisedd inom universitetet. Samtidigt tror LUS att vi har
stor påverkansmöjlighet i denna fråga då uppfattningen är att problematiken främst
har att göra med okunskap. Det finns flera forum man kan vända sig till för att utbilda
i dessa frågor. Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling är givetvis en,
men även exempelvis fortbildningsmöten för studievägledare.
Målet är utbilda olika grenar av universitetet inom könsöverskridande identitet och uttryck
•

Ledningsgruppen för jämställd och likabehandling

Jämställdhetsplan

JL-kommitten

Med anledning av den nya organisationen så krävs det även av LUS även en
lämställdhet- och likabehandlingsplan för LUS som organisation. Det är oerhört
viktigt att skapa en självklar JL-grund inför det framtida arbetet med fokusfrågor, så
att ett jämlikhetsperspektiv alltid tillämpas såväl teoretiskt som praktiskt, oberoende av
hur frågorna är formulerade eller var fokus ligger. Idag saknar LUS en sådan plan,
detta har inverkningar även på andra organisationsfrågor så som aktiva rekrytering och
personalfrågor. Planen ska formuleras på ett sådant sätt att den blir pedagogisk och
mätbar för att kunna användas av alla inom organisationen.
Målet är att producera en intern jämställdhetsplan för LUS

Innovation
Strategisk plan
Indirekta kostnader

UL-kommitten

Det finns flera aktuella frågor som rör universitetetsledningsnivån. För att tillgodose
att alla dessa aktuella frågor får det fokus de behöver så delas ansvaret för dessa ut på
LUS representanter i universitetetsstyrelsen. Frågorna är som följer:

Innovation
Innovation kan tyckas ha blivit universitetets nya buzzword, men det sträcker sig långt
längre än så. Innovationssatsningar görs både på Europanivå och nationellt.
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Innovation har blivit en högst aktuell fråga på Lunds universitetet i egenskap av det
tredje benet i Kunskapstriangeln samt en hjärtefråga för universitetetsledningen. För
att studenterna ska aktivt kunna ta del av frågan och verka kring den på ett ansvarsfullt
sätt så krävs en större kunskapsbas och åsiktsbildning kring frågan. Innovation kan ge
studenter unika möjligheter och LUS bör kunna agera för detta.
Målet är att universitetetstyrelseledamoten med ansvar för Innovation ska arbeta för att utveckla
studentengagemanget och kunskapen kring innovation.

Ny strategisk plan
Lunds universitetets nuvarande strategiska plan har snart nått sitt slut. Den strategiska
planen är det vägledande dokument som alla nivåer på universitetet har att förhålla sig
till. Arbetet med en ny strategisk plan kommer fortgå under hela verksamhetsåret
2010/2011. För att studenternas perspektiv ska kunna tillgodoses i universitetets
utveckling så krävs ett aktivt engagemang från LUS representanter och en tydlig egen
vision om hur studenterna ser på universitetets utveckling.
Målet är att universitetetstyrelseledamoten med ansvar för ny strategisk plan planerar för och
uppmuntrar aktivt studentengagemang i den nya strategiska planen

Indirekta kostnader
En av de mest aktuella diskussionsämnena inom universitetsledningen är indirekta
kostnader. Detta ämna är egentligen tredelat: Det är frågan om effektivisering av
förvaltningen, ny redovisningsmodell och affärsmodell samt fördelningsmodellen för
indirekta kostnader. För LUS del handlar det om att skapa dialog mellan kårerna för
att hitta studentrepresentanternas ställningstaganden i de olika frågeställningarna. Det
är även aktuellt att driva principen att de indirekta kostnaderna ska minska. Så mycket
som möjligt av grundutbildningsmedlen ska komma studenterna till gagn.
Målet är att universitetetstyrelseledamoten med ansvar för foverhead kostnader ska ansvara för att
hitta LUS åsikter i dessa frågeställningar samt hitta vägar för LUS att driva att en så stor del av
medlen som möjligt ska komma studenterna till del.
•

EQ11

Universitetsstyrelsen, universitetsledningen

Utbildningskommittén

2008 genomförde Lunds universitet RQ08 - Research Quality Assurance for the
Future 2008, en stor utvärdering av all forskning på universitetet. Efter detta
framförde LUS att om man har gjort en RQ borde man också göra en EQ Education Quality Assurance for the Future. Detta var något som LU nappade på,
studenternas roll har i projektets linda således varit stort och bör även vara så i
fortsättningen för att garantera kvalitet i projektet.
EQ11 ärintekvalitetssäkring,detärkvalitetsutveckling.Helaprojektetharen budget
på 5 miljonerkrigenomförandefasen.Detinvolveraren genomlysningavallt
kvalitetsarbetesom hargjortspå LU de senasteåren.Detkommerattbyggapå en
självvärderingsprocessmed fokuspå fakulteternaoch en internationell
bedömargrupp
som skabedöma och identifierautvecklingspotentialDetta
.
arbetegenomförshösten
2010och våren2011.Därefterfortsätterprojektetmed en implementeringsperioddär
viarbetarmed resultatetidiskussioner,seminarierochen internationell
konferensom
kvalitetsutveckling2012.
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Målet är att skapa ett aktivt studentengagemang i projektet.
Målet är att projektet utgår ifrån ett tydligt studentperspektiv.
•
•
•

EQ11 styr- och referensgrupper
Utvecklingsrådet
Rådet för forskarutbildning

Studentsamverkan på Campus Helsingborg
Campus Helsingborgs studentkommitté
Lunds universitet har valt att göra en stor satsning på Campus Helsingborg, detta
kommer visa sig i ett antal nya utbildningar på Campus Helsingborg. I och med dessa
nya utbildningar så får flera av studentkårer vid Lunds universitet fäste i Helsingborg
på ett sätt som de inte tidigare haft. Detta kan skapa en det växtvärk men även
utvecklings möjligheter. Samtidigt som detta så sker även en del förändringar vad
gäller kårtillhörighet på Campus Helsingborg med anledning av att kår och nationsobligatoriet försvinner.
Campus Helsingborgskommittén är det forum där alla olika kårer samt andra
studentorganisationer kan samlas och hitta olika samarbetsformer för
studentmedverkan och påverkan inför dessa förändringar. Ansvaret ligger kvar de
officiella parterna som är studentkårerna, kommitténs roll är att vara forum för de
olika parterna. Vad gäller den nya lärarutbildningen så tillkommer även Kristianstad
studentkår som part då denna utbildning även kommer ges i Kristianstad. Eftersom
denna utbildning kommer ha en unik struktur så krävs kårövergripande diskussioner
om hur det ska organiseras, något kommittén kan vara ett medel för.
Målet är att vara ett forum för att hitta smidiga samarbetsformer för organisationerna på Campus
Helsingborg i den nya kårstrukturen.
Målet är att kårrepresentanterna i kommittén tillsammans med Kristianstad studentkår ska
diskutera olika lösningar för studentrepresentationen i den nya lärarutbildningen.

Studieavgifter

Utbildnings- och UL-kommittén

Från om med 1 juli 2011 kommer studieavgifter införas för studenter utanför EES.
Samtidigt införs ett system där utomeuropeiska studenter ska betala anmälningsavgift
när de söker till svensk högskoleutbildning. För Lunds universitet innebär införandet
av studieavgifter ett paradigmskifte i internationaliseringsarbetet. Lunds universitet
riskerar att förlora en stor del av sina internationella studenter när studieavgifter
införs. Lunds universitets höga ambitioner i internationaliseringsarbetet markeras av
att internationalisering är en av universitetets fyra strategier i den strategiska planen.
För att bibehålla sin ställning som ett av Sveriges starkaste internationella universitet
krävs en stor insats från universitetet vad gäller marknadsföring av utbildningen och
insatser i administrationen av studieavgifter.
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Som studenternas röst vid Lunds universitet har LUS har en önskan att aktivt delta i
arbetet. I dokumentet ”LUS tycker till om studieavgifter” så beskrivs hur LUS ska
förhålla sig till avgifter för utomeuropeiska studenter. Dokumentet har dock skrivits
när införandet är i sin linda och allt eftersom ny frågeställningar dyker upp så bör
studentrepresentanterna i de olika organen hitta vägar att driva LUS grundprinciper i
frågan.
Målet är att organisera förmöten inför de olika möten som berör frågan för att diskutera de nya
frågeställningar som kommer uppstår .
•
•
•

Utvecklingsrådet
Interpol
Strategimöten

