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LUS Verksamhetsplan 18/19
Utbildningspolitik
Det breda universitet
Ett av Lunds universitets främsta styrkor ligger i dess bredd och universitets
förmåga att skapa en unik ämnesbredd och gränsöverskridande samarbeten.
Under det gångna året har diskussioner på universitet först kring hur Lunds
universitet bättre ska ta tillvara på och värna om ämnesbredden inom både
utbildning och forskning. Ambitionerna är klara på området men
förutsättningarna för studenter och doktorander att idag utnyttja bredden är få.
LUS ska därför arbeta för att främja gränsöverskridande utbildning och
forskningssamverkan samt bevaka arbetet för att främja studentmobiliteten
över ämnes- och områdesgränser. För att värna universitets bredd är det även
viktigt att Lunds universitet ser till alla olika ämnesområden och dess
förutsättningar.
Det åligger LUS under verksamhetsåret 18/19:
● att ta fram ett ställningstagande kring hur LUS ser på det breda
universitet.
● att verka för att Lunds universitet arbetar för att främja
studentmobiliteten över ämnes- och områdesgränser.
Etablering av verksamhet på Brunnshögsområdet
En av de stora framtidsfrågorna för Lunds universitet handlar om hur Lunds
universitet bör närma sig de stora forskningsanläggningarna Max IV och ESS.
Det förs en diskussion på universitetet om vilken verksamhet som eventuellt
ska etablera sig på Brunnshög i framtiden, vad en sådan etablering kan och får
kosta samt hur detta ska gynna hela universitetet. Denna diskussions förs
främst genom en beredningsgrupp inom Lunds universitet. Med stora
stundande investeringskostnader och stor eventuell påverkan på forskning,
utbildning och studentinflytande är det är nödvändigt att LUS är fortsatt
engagerad i frågan och arbetar för att säkra ett resultat som är kompatibelt med
såväl studentinflytande som god utbildning och forskning.
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Det åligger LUS under verksamhetsåret 18/19:
● att arbeta aktivt med beredningsarbetet i den LU-gemensamma
beredningsgruppen.
● att samordna och förankra arbetet kring Brunnshög genom ett
kårgemensamt diskussionsforum.
Valet 2018
Inför och under valet 2018 ska LUS ta en aktiv del i den politiska debatten för
att påverka och lyfta studentfrågor på agendan. I valarbetet ska LUS i första
hand arbeta för att öka medvetenhet bland studenter kring frågor som berör
dem i sin vardag, samt uppmuntra dem till att rösta i riksdag, kommun och
landstingsval. Detta ska göras genom att särskilt belysa frågor om
studentbostäder, studenthälsa och kollektivtrafik som prioriterade områden. I
andra hand ska LUS arbeta för att påverka de politiska partierna och deras
benägenhet att prioritera studentfrågor. I tredje hand ska LUS genom arbetet
inför och under valet öka LUS publicitet och synlighet som en viktig aktör,
som ett resultat av de politiska arbetet. I samband med detta även se över
formerna för de kommunala och regionala studentråden.
Det åligger LUS under verksamhetsåret 18/19:
● att aktivt delta i den politiska debatten under och efter valet 2018.
● att öka medvetenhet bland studenter kring frågor som påverkar dem i
valet samt uppmuntra dem till att rösta.
● att driva studentbostäder, studenthälsa och kollektivtrafik som LUS
prioriterade frågor under och efter valrörelsen.
● att se över formerna för de kommunala och regionala studentråden.
Internationalisering
Internationalisering av högre utbildning har varit och kommer fortsatt att vara
en aktuell fråga för Lunds universitet. LUS anser att det finns många aspekter
att beakta när det rör internationalisering, aspekter som är fler än att öka
rörligheten för studenter och medarbetare samt att delta i tongivande
internationella nätverk. För att Lunds universitet ska räknas som ett universitet
i världsklass med stark internationell anknytning är det viktigt att Lunds
universitet prioriterar det interna arbetet med internationaliseringen på
universitet. Detta innebär att aktivt tackla de utmaningar som
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internationaliseringen ställer på administration och pedagogik samt att ta väl
hand om och välkomna inresande studenter och doktorander samt ge dem
goda förutsättningar att integrera sig i det svenska akademiska systemet.
Under hösten 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för ökad
internationalisering av universitet och högskolor. Utredningen kommer ha
lämnat två delbetänkandet, där det samlade uppdraget kommer redovisas i
oktober 2018. Målen i utredningen kommer vara viktig för LUS att reagera och
svara på.
Det åligger LUS under verksamhetsåret 18/19:
● att arbeta för att förbättra den interna internationaliseringen och
mottagandet av internationella studenter vid Lunds universitet.
● att bevaka arbetet med internationaliseringsutredningen samt svara på
slutförslaget och vara aktiva i arbetet.
● att formulera ett ställningstagande för internationalisering.
Kvalitetssäkringsfrågor
En ny policy och vägledningar för kvalitetssäkringsarbetet på Lunds universitet
har nu fastställts som ett led i arbetet med att implementera det nya nationella
kvalitetssäkringssystemet. Nästa steg i arbetet är att fakulteterna nu behöver
förhålla sig till LUs policy och UKÄs vägledningar i utformandet av sina egna
kvalitetssäkringssystem. Under verksamhetsåret 18/19 ska LUS bevaka
kvalitetssäkringsarbetet och verka för att studenters och doktoranders intressen
tas tillvara. Detta för att säkerställa ett starkt studentinflytande i alla
kvalitetssäkrande processer inom grund- och forskarutbildning på Lunds
universitet.
För att behålla kompetensen inom kvalitetssäkringsfrågorna inför UKÄs
granskning 2020 ska LUS arbeta för att stötta kårerna i kvalitetssäkringsfrågor
genom fortsatt arbete i kvalitetssäkringsnätverket samt utbyta erfarenhet med
studentkårerna inom SLUG(s) nätverket.
Det åligger LUS under verksamhetsåret 18/19:
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● att bevaka kvalitetssäkringsarbetet på Lunds universitet och verka för
ett starkt och hållbart studentinflytande i alla kvalitetssäkrande
processer.
● att samordna kårerna och utbyta erfarenheter genom arbetet i
kvalitetssäkringsnätverket.
Psykisk ohälsa
Mycket tyder på att den psykiska ohälsan bland unga människor ökar i Sverige,
vilket direkt spelar in på det psykiska välmåendet hos studentpopulationen.
Lunds universitet är inget undantag och studenterna möts alldeles för ofta av
långa väntetider och remitteringar till universitetets stödfunktioner från
primärvården. Detta är en oroande samhällsutveckling som måste mötas på
flera nivåer, inklusive på lärosätesnivå. LUS måste vara kraften som
uppmärksammar problemen där de uppstår, komma med nya och slagkraftiga
idéer om hur de ska mötas och arbeta aktivt för att implementera bättre
strukturer kring att motverka psykisk ohälsa.
Det åligger LUS under verksamhetsåret 18/19 att:
● Verka för att Lunds universitets centrala verksamhet ska stötta och
möjliggöra för fakulteterna att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa,
● Verka för att studenthälsan får tillräckligt med resurser för att möta alla
studenters behov.
● Driva på kommunal och regional nivå att frågan om psykisk ohälsa
bland studenter prioriteras högre.
● Svara på remissen om deltidssjukskrivning.
● Verkar för att frågan om ett hållbart engagemang för ideellt engagerade
prioriteras högre på Lunds universitet.
Rättighetslistan
För studenter vid Lunds universitet är rättighetslistan ett av de viktigaste
dokumenten som rör studenträttigheter och studentinflytande. Under
verksamhetsåret 2017/2018 har rättighetslistan reviderats. För att sprida
kunskap om den reviderade rättighetslistan ska LUS arbeta för att sprida
rättighetslistan. Idag gäller rättighetslistan studenter på grundnivå och
avancerad nivå. För doktorander finns inte ett motsvarande dokument och för
att säkerställa att studenter inom forskarutbildningens rättigheter ska LUS
därför arbeta för att Lunds universitet och forskarutbildningsnämnden
prioriterar att inrätta en rättighetslista för doktorander.
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Det åligger LUS under verksamhetsåret 18/19:
● att sprida den reviderade versionen av rättighetslistan vid Lunds
universitet.
● att verka för att en rättighetslista för doktorander instiftas.
● Följa upp implementeringen kring rättighetslistan
STRUT
Under sommaren och andra hälften av 2018 kommer utredningen om styrning
för starka och ansvarsfulla lärosäten att presentera sitt förslag på en ny
resursfördelnings- och styrningsmodell. Studentkårerna vid Lunds universitet
har länge reagerat på de problem med underfinansiering och ojämlikhet som
uppstår i samband med nuvarande resursfördelning - både nationellt och inom
LU. Därför är det viktigt att LUS tar en aktiv i roll i att svara på förslaget när
det går ut på remiss, samt verkar för att LUs interna resursfördelningen och
beräkningsgrunderna för finansiering av utbildning tar hänsyn till universitetets
bredd, utbildningskvalitet samt student-och doktorandperspektiv.
Det åligger LUS under verksamhetsåret 18/19:
● att bereda ett svar på förslaget från utredningen om styrning och starka
och ansvarsfulla lärosäten som presenteras under sommaren 2018.
● att bevaka och delta i dialogen inom LU centralt gällande den interna
resursfördelningen.
Sexuella trakasserier/JLM
Under hösten 2017 uppmärksammades #MeToo och liknande rörelser runt
om i världen. Det har bidragit till att studentkårerna vid Lunds universitet har
tagit ett samlat grepp om hur det går att arbeta och verka både reaktivt och
proaktivt motsexuella trakasserier inom respektive kår, men även inom
utbildning. Jämställdhets- och likabehandling har fått ett uppsving under året
när rektor för Lunds universitet blev närmast ansvarig för Ledningsgruppen
för Jämställdhet och Likabehandling. Eftersom det är ämnen som rör både
studenter såsom doktorander är det viktigt att LUS tar en aktiv roll och lägger
mer tid på att uppmärksamma och förebygga sexuella trakasserier, det är viktigt
att studenterna inte glöms bort i arbetet.
Det åligger LUS under verksamhetsåret 18/19:
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● att utreda möjligheten tillsammans med KK och AF för ett gemensamt
Cert-verktyg för studentorganisationerna i Lund att förebygga och
hantera sexuella trakasserier.
● att se över möjligheten att starta en kampanj mot sexuella trakasserier.
● att följa upp på jämställdhetsintegreringsplanen och omorganisationen
av LG JoL.
● att bevaka arbetet med det universitetsgemensamma projektet Tellus.
Resurser till disciplinnämnden och förebyggande insatser
Disciplinnämnden är nämnden för en verksamhet som under tid inte har fått
ökade resurser i enlighet med de utmaningar som samtiden ställer på
disciplinärenden idag. Dåligt med resurser och nya förutsättningar i samband
med en föränderlig studentpopulation har gett upphov till långa väntetider och
en ej effektiv ärendehantering. Studenterna vid Lunds universitet förtjänar
tydlig information om vad som föranleder ett disciplinärende och bra
utbildning i hur detta går att undvika. Kommunikationen måste också vara
anpassad efter LU:s heterogena studentpopulation och framförd på ett
pedagogiskt vis.
Det åligger LUS under verksamhetsåret 18/19:
● att aktivt driva frågan om ökade resurser till disciplinnämnden.
● att aktivt driva frågan om hur centrala stödfunktioner kan stötta
fakulteterna i att informera mera och bättre om disciplinärenden.
Internt
LUS har under det gångna året arbetat efter den verksamhetsplan vi blev
tilldelade som fokuserade mycket på studentrepresentantshandboken och
organisationsfrågor. Inte minst gällande de två anställda på LUS. Dessa arbeten
kommer att behöva uppmärksamhet från LUS styrelse även nästa år. Likt
föregående års verksamhetsplan kommer verksamhetsplanen för 2018/19 att
vara inriktad på att fortsätta arbete som redan påbörjats och på att lägga upp
strukturer som kan ligga till grund för LUS framtida verksamhet.
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Under verksamhetsåret 2016/17 inleddes ett arbete med att framställa en
studentrepresentantshandbok inom LUS. Denna handbok producerades sedan
under verksamhetsåret 2017/18 och finns nu i både tryckt och digitalt
exemplar. En studentrepresentantshandbok är ett bra steg på vägen till att
knyta studentrepresentanterna som är valda inom LUS närmare organisationen
och studentkårerna, men det finns fortfarande arbete kvar att göra på denna
front. För att få ett starkare studentinflytande vid Lunds universitet är det
nödvändigt med mer tydlig informationsspridning från LUS centralt ut till
studentrepresentanterna: att delge hjälpmedel, resurser, policydokument,
ställningstaganden och uppdragsbeskrivningar. Det behövs även beredas större
möjligheter till en bättre återkoppling från studentrepresentanterna i diverse
organ tillbaka till LUS centralt och studentkårerna.
Under sommaren 2017 gjordes en omorganisation inom LUS och en ny tjänst
som administratör tillsattes. Det är nytt fenomen på LUS kansli att i större
utsträckning hantera ekonomin internt. Under föregående verksamhetsår har
LUS börjat arbetet med att hitta rätt former för denna verksamhet, men en del
fortsatt kartläggning och insatser behövs fortfarande. Närmast ligger ett behov
av fortsatt, och kontinuerlig, kompetensutveckling hos de anställda inom LUS
så att verksamheten alltid håller den nivå som organisationen kräver. Som
arbetsgivare är detta ett av styrelsens största ansvar.
En del av LUS verksamhet som ibland glöms bort är de tre stiftelser som idag
är knutna till LUS; Kreditkassan, Lillsjödal och Lunds studentkårs daghem för
barn. Stiftelseverksamheterna är i behov av att komma närmare övriga delar av
LUS för att nå sin fulla potential som serviceinstanser för Lunds universitets
studenter. Styrelsen bör ta ett större ansvar i frågor som rör stiftelserna.
Till sist anser vi att LUS bör verka som förebilder för resterande kårer och
studentorganisationer i Lund när det kommer till hållbart engagemang.
Kontinuerligt pratas det om psykisk ohälsa inom studentgruppen, och ofta
pekas engagemang utöver studierna ut som en av orsakerna. Vad som orsakar
denna stress kan variera kraftigt med allt från krissituationer, arbetsbelastning
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samt fysisk och psykisk arbetsmiljö. LUS styrelse får ofta arbeta för att undvika
stress hos framförallt presidiet, efter att stressen redan uppstått, och det har
visat sig vara svårt. Därför skulle vi önska att LUS inleder ett arbete för att
preventivt motverka stress och stressrelaterad psykisk ohälsa hos engagerade
inom organisationen.
Det åligger LUS under verksamhetsåret 2018/2019:
● att förbättra de till LUS knutna studentrepresentanternas
förutsättningar för ett starkt studentinflytande.
● att arbeta aktivt med kompetensutveckling av LUS administratör.
● att utvärdera LUS kansli som helhet och identifiera potentiella
förbättringsmöjligheter.
● att verka för att integrera stiftelseverksamheterna mer i LUS centrala
organisation.
● att identifiera bra rutiner för att motverka stress hos engagerade inom
LUS verksamhet och arbeta systematiskt för att implementera dessa.
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