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Studenternas rättighetslista
Syfte och mål
Fokusgruppens uppdrag är att göra en översyn av riktlinjerna för relationen mellan Lunds universitet
och dess studenter. Översynen används som underlag vid framtagande av det projekt som
universitetet driver för förnyelse av rättighetslistan (den nuvarande är daterad till 121231).
Dessutom lär gruppens slutrapport vara av stort värde för de studenter som deltar i universitetets
projekt.
Meddelande till tinget 120528
Fokusgruppen avslutar sitt arbete inom den tidsram som sedan tidigare är beslutad av tinget.
Gruppen har utrett frågan från ett studentperspektiv och initierat ett projekt tillsammans med Lunds
universitet. Sam Leissner, fokusgruppsledamot tillika avgående vice ordförande från HTS och
tillträdande styrelseledamot i LUS, har erbjudit sig att vara länken mellan fokusgruppens arbete och
universitetets projekt. För att underlätta detta arbete har fokusgruppen gemensamt tagit fram ett
överlämningsdokument som kan användas i arbetet.
Fokusgruppen har därutöver gjort en skrivelse riktad till Lunds universitet med uppmaning om att
göra en översyn av studenternas rättighetslista. Förslaget bifogas och tinget föreslås besluta om det.
Skapande av kommunala önskelistor
Syfte och mål

I LUS verksamhetsplan för verksamhetsåret anges förbättrade strukturella samarbeten med
kommunerna som en prioriterad fråga. Denna fokusgrupp syftar till att hitta vägar för mer dessa
samarbeten samt att arbeta med att utveckla dessa.
Meddelande till tinget 120528
Fokusgruppen avslutar sitt arbete inom den tidsram som sedan tidigare är beslutad av tinget.
Bifogat finns den önskelista som lämnats till Helsingborgs Stad. En första uppföljning av denna
skedde på Helsingborgs Studentforum 12-05-12.
Materialet från arbetet med Lunds kommun är ännu inte färdigställt. Fokusgruppen ber att få
presentera detta material för höstens första ting.
Gällande Malmö Stad driver Malmö Studentkår ett projekt för att förbättra förutsättningarna för
studenter i staden. Kopplingarna mellan Lunds universitets studenter och detta projekt kan
förhoppningsvis stärkas framöver.
Högskolestiftelsegruppen
Syfte och mål
Bakgrunden till fokusgruppen är att regeringen har öppnat upp för möjligheten att fler svenska
lärosäten kan bedrivas i stiftelseform, och håller på att utreda en eventuell ny stiftelseform som
kallas högskolestiftelser. Lunds universitet håller på att utreda hur lärosätet ställer sig till att bli en
sådan högskolestiftelse.
För att kårerna och LUS ska kunna delta i dessa diskussioner på ett bra vis krävs kunskap om vilka
effekter som kan uppkomma till följd av ett sådant beslut. Tanken är att Högskolestiftelsegruppen
utreder detta, förslagsvis genom diskussioner med lärosäten (och dess kårer) som redan idag är
stiftelser samt lärosäten (och dess kårer) som överväger att bli stiftelser. Slutrapporten för
Högskolestiftelsegruppen blir därigenom en sammanställning av möjliga följder ifall Lunds universitet
väljer att bli en stiftelse, samt en rekommendation från gruppens angående kårernas
ställningstagande i frågan ifall Lunds universitet ska bli en stiftelse.
Meddelande till tinget 120528
Önskar förlänga sitt uppdrag till 2012-12-31.
Lärosätessammanslagningsgruppen
Syfte och mål

Bakgrunden till fokusgruppen är den politik som idag bedrivs från regeringens sida, som enligt många
analyser missgynnar mindre lärosäten. I dessa analyser har ett möjligt framtidsscenario varit att
lärosäten som ligger geografiskt nära Lunds universitet kan komma till ett läge där de inte kan stå på
egna ben, och att en sammanslagning då kan komma på tal.
Även om detta scenario inte är önskat från något av lärosätena idag, vill LUS genom fokusgruppen
skapa en större förståelse för möjliga konsekvenser ifall scenariot uppkommer. Fokusgruppens
uppgift är att kartlägga detta och göra en skrivelse som även innehåller en rekommendation om
ställningstagande.
Meddelande till tinget 120528
Fokusgruppen avslutar sitt arbete inom den tidsram som sedan tidigare är beslutad av tinget.

Förslag till beslut
att förlänga uppdraget för högskolestiftelsegruppen till 2012-12-31.
att sända ”Uppmaning till översyn av dokumentet ”Relationen mellan Lunds universitet och
universitetets studenter” till Lunds universitet i enlighet med förslaget för fokusgruppen för
studenternas rättighetslista.

