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PM: LUS roll angående Doktorandombudet
Följande PM redogör för de bakomliggande resonemanget för förslag på reglementet och en ny
budget som föreslås som följd av Doktorandombudets [domb] flytt till LUS. Det innefattar även
resonemang bakom diskuterade revideringar av LUS ekonomiska policy som framgår i bilaga 5d.
Som generell notering så, likt i alla organisationer, så gäller stadgan över reglementet och
reglementet gäller över de beslut som t.ex. LUS styrelse eller styrgruppen gör.
Reglementesändringar
Ett nytt kapitel är tillagt (kapitel 9) där allt innehåll är nytt. Majoriteten av kapitlet är direkt
hämtat från liknande konstellationer inom LUS verksamhet, såsom styrningen av Lundagård och
Bopoolen. Sammanfattat så införs en styrgrupp som är särskilt ansvarig för Doktorandombudet
och dess löpande verksamhet. Styrgruppens sammansättning består av två mandat från LUS
samt två mandat per kår som utbildningsövervakar för doktorander i enlighet med aktuell och av
Universitetsstyrelsen godkänd kårstatusansökan (i dagsläget LDK och Teknologkåren). Dessa två
mandat kan senare i styrgruppen representeras av en enskild individ. Styrgruppen leds av en
ordförande som väljs internt, och som har särskilda åtaganden (för mer detaljer om styrgruppens
och ordförandens åligganden, se förslaget).
Även åtskilliga redaktionella ändringar likt datum, saknade bokstäver samt ny ordning på i
innehållslistan har gjorts. Kan även avslutningsvis nämnas att posten byter namn från
Doktorandombudsmannen till Doktorandombudet.
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Ansvarsfördelning
Följande avsnitt redogör för den föreslagna ansvarsfördelningen mellan ting, styrelse, styrgrupp
och styrgruppsordföranden.
LUS ting

- Tar beslut om resultatmål för resultatenheten för
Doktorandombudet,
- Tar beslut om förändringar i reglemente,

LUS styrelse

- Bereder och skickar förslag på resultatmål i budget till
ting,
- Utser LUS representanter i styrgruppen,
- Fastslår budget för Doktorandombudet,
- Fastslår förslag till resultatmål inför LUS ting
- Fastslår verksamhetsplan för Doktorandombudet

Doktorandombudets
styrgrupp

- Bereder verksamhetsplan, resultatmål och budget för
Doktorandombudet
- Ansvarar för nyanställning, förlängning av anställning,
nyrekrytering, eventuell entledigande (genom LUS
ordförande) samt beredning av anställningsavtal,

Styrgruppens ordförande

- Kallar till sammanträden och bereder handlingar
- Ansvarar för återrapportering för verksamhet,
- Ansvarar för underlag inför årsredovisning av äskade
medel.

Budgetrevidering
Vi har lagt in ny budget för en ny resultatenhet - resultatenhet 8, Doktorandombudet. Budgeten
är baserad på Studentombudet fast med en högre lön (se nedan). Siffror likt utbildningar, hyra,
mobiltelefoni och så vidare är de samma som för Studentombudet. Vi kommer kanske behöva
göra en budgetrevidering då t.ex. fördelningsnyckel för hyran måste uppdateras ifall vi får
ytterligare ett kontor (ökad procentandel av de gemensamma ytorna, kombinerat med ett nytt
kontor, ny fördelning mellan de olika resultatenheterna. Kostnaden för Doktorandombudets
kontor bör vara detsamma som för Studentombudet/Bopoolen). Detsamma gäller även för
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revisionsarvodet samt städning och renhållning. Troligtvis så kommer dock kostnaderna öka
proportionerligt, så även om vår fördelningsnyckel ändras (RS01 tar 2/5, RS04, RS05 och RS08
tar 1/5 vardera) så kommer kostnaden per resultatenhet vara den samma. Uppgifterna är dock
inte uppdaterade förrän vi har siffror för t.ex. ett extra kontor eller vad städning för ytterligare
kontor är.
Det bör dock noteras att utifrån reglementesförslaget så kommer vi inte kommer inte tinget
behöva behandla en budgetrevidering. Detta då budgeten fastställs (och följaktligen revideras) av
styrelsen (se bilaga 5b).
Den enda budgetrevideringen på övrig budgetpost är för resultatenhet 01 - LUS kansli, där vi
önskar som följd av budgetposten arbetsledning, under kontot 6885 (rad 43 i excel, not 28) i
Doktorandombudets budget även öka motsvarande budgetpost på LUS kansli med 50 000
kronor. Någon förändring på utgifterna för resultatenhet 01 önskar vi ej genomföra.
Angående lönen. Förslaget i denna budget är en ingångslön på 34 000 kronor. Det är ca. 5000 kr
mer än vad Studentombudet fick som ingångslön vid rekryteringen 2016. Skillnaden i lön är då
det har efterfrågats att Doktorandombudet ska ha större juridisk kompetens än vad vi kräver av
Studentombudet. Därtill är Doktorandombudets lön enbart budgeterad för totalt 9 månader.
Detta utifrån antagandet att Doktorandombudet inte kommer tillträda förrän den första oktober
2019, det datum som är utlovat till universitetet. Ifall tillträde sker tidigare eller senare så får en
budgetrevidering ske i enlighet med ovanstående förslag. Förslaget är även att
Doktorandombudet har 30 dagars semester (förslag inför löneförhandling).
Det bör även noteras att LUS styrelse har i sin diskussion även föredragit en lösning där
Doktorandombudet anställs först från och med den första januari 2020 till följd av att äskade
medel från LU delas ut per kalenderår. Utifrån den tanken så ska ytterligare tre månaders lön
(med tillhörande avgifter) tas bort samt äskandet från Lunds universitet ska justeras till 350 000
kr i årets budget då halva äskandet ska disponeras på vårterminen (verksamhetsåret 2019/2020)
och halva äskandet ska disponeras på höstterminen (verksamhetsåret 2020/2021) och därmed
räknas in i budgeten för nästa verksamhetsår.
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Det är rimligt att tinget diskuterar vad ett eventuellt överskott från årets äskande ska användas till
i den situation att Doktorandombudsmannen tillsätts innan årsskiftet, så att det kan vägleda
styrgruppen och styrelsen, i det scenario då förslaget godkännes. För tillfället ligger överskottet
placerat som diverse övriga kostnader (rad 45). Det är under förutsättning att de äskade medlen
inte är utbetalda, eller att LDK uppmanas att det kapital som inte spenderats återbetalas till LU.
Ifall ett positivt resultat uppstår vid räkneskapsårets slut så finns ett flertal förslag på vad som
kan komma att ske. Dessa är redovisade under avsnittet om ekonomisk policy (nästa
underrubrik). LUS styrelse förespråkar dock att Doktorandombudet inte särbehandlas från
övriga anställda på LUS kansli. Det innebär att ifall resultatenheten lämnar ett positivt resultat så
kommer överblivet medel behandlas likt överblivet medel från övriga anställda vid LUS kansli,
och att (ifall tinget önskar när frågan behandlas) så kan dessa medel avsättas till de olika fonderna
som nämns i bilaga 1 i LUS ekonomiska policy.
Avslutningsvis så bör det återigen påpekas att tinget fastslår resultatmål, det vill säga vad
balansen ska vara, för Doktorandombudet och inte detaljbudgeten. Detaljbudgeten kommer att
lyftas på ett första styrgruppsmöte för att beredas och slutgiltligen fastställas av styrelsen. Då
kommer även diskussionen om hur diverse övriga kostnader ska allokeras lyftas. Däremot, likt
noterat, så äger tinget detaljbudgeten för resultatenhet 01 - LUS kansli, där det föreslås en
korrigering på 50 000 kronor för att täcka arbetsledning för ytterligare en anställd.
Ändring i ekonomisk policy
En aspekt som lyfts i diskussionerna är hur LUS ska hantera ett eventuellt överskott från
äskandet (ett positivt resultat som följd av ett t.ex. lönen bara betalas ut mindre än 12 månader,
likt budgetförslaget föreslår). Som resultat presenterar vi två särskilda fonder som tinget bör
beakta och som utgår från diskussioner och önskemål som uppkommit från de kårer som idag
representerar doktorander (TLTH och LDK). Det första förslaget är en Doktorandombudsfond s om
fokuserar på lösningar för att hantera överskott likväl som underskott, vissa kostnader likt
inventarier samt särskilda projekt. Den andra fonden, Doktorandfonden, liknar mer
Lundagårdsfonden och fokuserar på särskilda projekt med syfte att främja doktorandernas
situation vid Lunds Universitet, såväl innefattat i Doktorandombudets verksamhet som projekt
utanför detta. Den stora skillnaden dock mot Lundagårdsfonden är att Lundagård är i praktiken
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en vinstdrivande förening, och överskottet hos Lundagård är (ofta) en följd av att de säljer mer
annonsutrymme än budgeterat. Ett överskott hos Doktorandombudet är då LUS skulle äska
efter mer medel än vad Doktorandombudet kostar. Eventuella inventariekostnader hanteras
genom Doktorandfonden av LUS Inventariefond och underskott hanterar av LUS existerande
ekonomiska buffert (i likhet med alla andra ekonomiska kostnader).
Sedan så finns även ett tredje [icke-]förslag, och likt ovan presenterat så är även detta vad LUS
styrelse förespråkar. Det är att LUS ting väljer att inte genomföra någon ändring av den
ekonomiska policyn utan väljer att behandla Doktorandombudet i likhet med resterande
anställda på LUS kansli. Ifall Doktorandombudet behöver t.ex. köpa in inventarier så tas det ur
Inventariefonden, särskilda projekt riktade mot doktorander tas ur Projektfonden och så vidare.
LUS styrelse upplever snarare att det är problematiskt ifall Doktorandombudet särskiljs från
resterande verksamhet, särskilt i enlighet med förslag 1. Enligt förslaget ska t.ex. inventarier och
projekt täckas av den särskilda fonden snarare än de allmänna, vilket därmed också innebär att
enligt vår analys så skulle dessa kostnader inte gå att täcka från övriga fonder. Detta skulle
särskilja Doktorandombudet ytterligare och i sin tur riskera att skapa ett ännu större glapp mellan
doktorandfrågor och grundstudentfrågor.
Förslag 1
Doktorandombudsfonden
Doktorandombudsfonden finns dels för att täcka eventuella underskott i Doktorandombudets
verksamhet, men också för att ge möjlighet till strategiska satsningar och investeringar. 100%
av resultatet på Doktorandombudets resultatenhet bör avsättas till fonden oavsett om det är
positivt eller negativt, så till vida att fonden inte är tom eller har nått sin målsumma. Exempelvis
kan Doktorandombudsfonden täcka kontorsinventarier såsom datorer, utbildningsevenemang
och riktade satsningar för att underlätta Doktorandombudets arbete med att främja
doktorandernas situation på universitetet.
Önskad avsättning: 100% av resultatet på Resultatenhet 8 – Doktorandombud.
Målsumma: 100 000 kr.
Förvaltas av: Doktorandombudets styrgrupp upp till 30 000 kr, därefter av LUS Ting.

5 (6)

PM Doktorandombudet
2019-09-04
Ting 1
Tingsledamöter
Mötespresidium
Övriga för kännedom
Lunds Universitets Studentkårer

Förslag 2
Doktorandfonden
Doktorandfonden finns för att ge möjlighet till strategiska satsningar och investeringar riktade
mot doktorandfrågor. 50% av resultatet på Doktorandombudets resultatenhet (resultatenhet 8)
bör avsättas till fonden vid de tillfällen resultatenheten är positivt, så till vida att fonden inte har
nått sin maxsumma. Exempelvis kan Doktorandfonden täcka utbildningsevenemang och riktade
satsningar för att främja doktorandernas situation på universitetet. Investeringar i inventarier
täcks av LUS inventariefond.
Önskad avsättning: 50% av resultatet på Resultatenhet 8 – Doktorandombud.
Målsumma: 100 000 kr.
Maxsumma: 125 000 kr.
Förvaltas av: Doktorandombudets styrgrupp upp till 30 000 kr, därefter av LUS Ting.
Förslag på beslut
LUS styrelse föreslår tinget:
att
korrigera budgeten för resultatenhet 1 (LUS kansli), budgetposten “arbetsledning”, med
50 000 kronor (till 150 000 kr);
att
ändra LUS reglemente enligt förslag;
att
skapa resultatenhet 8 - Doktorandombudet;
att
fastslå målresultatet för resultatenhet 8 - Doktorandombudet till 0 kr.

I tjänsten,
Gustav Ekström
Ordförande
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