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Förslag på uppdragsformulering för projektgrupp - tredje heltidare
på LUS
Avsändare: Styrelsen.
Beslut och diskussion.

Bakgrund
Sedan Generalsekreterarens (GS) avskaffande har LUS enbart haft två heltidare - presidiet. Verksamheten
har de senaste åren utvecklats och arbetsbördan på presidiet har upplevts öka sedan tiden då GS avskaffades.
I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019/2020 finns ett kapitel rörande hållbart engagemang med
bland annat ett uppdrag till styrelsen “att skapa en struktur för hållbar avlastning under planerad ledighet
och oplanerad frånvaro inom kansliet och presidiet.”. Vid konkretiseringen av verksamhetsplanen fastslog
styrelsen att man under året skulle undersöka presidiets arbetsbörda samt ta fram förslag för hur denne kan
minskas. Det som visats sig under verksamhetsårets första halva är att presidiet idag till stor del belastas av
administrativt arbete samtidigt som de förväntas vara aktiva i de politiska debatter som sker runt om på
universitetet samt utgöra ett välstrukturerat stöd till medlemskårerna. Vid tingssammanträdet 2019-12-02
förde därför styrelsen fram ett diskussionsunderlag till tinget rörande förutsättningar för att införskaffa en
tredje heltidare med huvudsakligt fokus på administrativa uppdrag. I underlaget fanns en redogörelse för
nuvarande ekonomiska förutsättningar samt en mängd frågeställningar till tinget. Diskussionen mynnade ut
i att styrelsen uppdrogs att sammanställa underlag till ytterligare diskussion, däribland förslag på
uppdragsformulering för en projektgrupp med syfte att utreda förutsättningar såväl för utformade och
införskaffande av en tredje heltidare på LUS. Enligt LUS stadga § 4.4 åligger det LUS ting att “inrätta
projektgrupper definiera deras uppdrag, fastställa tidsram, välja dess ansvarig samt deras
ledamöter,”. Nedan följer styrelsens förslag på projektgruppens uppdrag, mål och sammansättning. Förslag
på projektledare saknas men det är styrelsens förhoppning att hitta en lämplig kandidat tills
tingssammanträdet 2020-02-05. Bland underlagen som bifogas finns bland annat det tidigare
uppdragsavtalet för GS.

Uppdrag
Det är projektgruppens uppdrag att utreda förutsättningar för en tredje heltidare på LUS samt ta fram
förslag på postens utformning. Projektgruppen ska även utreda anledningar till att den tidigare
generalsekreterareposten avskaffades. Projektgruppen ska särskilt beakta:
-

-

LUS ekonomiska förutsättningar med särskild hänsyn till:
- möjligheter för och konsekvenser av en ökad medlemsavgift för LUS medlemskårer
- möjligheter för att direkt eller indirekt finansiera arvodet med externa medel
- möjlighet att nyttja nuvarande samt utökade externa projektmedel för posten
- möjlighet att omfördela medel inom LUS nuvarande verksamhet för att finansiera posten
Postens tidsomfattning samt förutsättningar för olika alternativ
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Vilka arbetsuppgifter ska ingå i posten
Postens position i jämförelse med nuvarande presidium
Strukturer för LUS presidium med eller utan en tredje heltidare med fokus på hållbart engagemang
Postens administrativa uppdrag i relation med de administrativa uppdrag som idag ligger bland
LUS studentrepresentanter, med särskilt fokus på valberedningens ordförande
Hur en utökning av LUS kan gynna dess medlemskårer med fokus på hur medlemskårerna skulle
hjälpas av ett ökat centralt stöd
Resultatet av utredningen av heltidarnas psykiska hälsa som ska presenteras till förvaltningschefen
under våren

Mål
Utredningen ska resultera i ett flertal förslag för hur ett mer hållbart arbete på LUS kan genomföras genom
införskaffandet av en tredje heltidare samt hur detsamma kan uppnås utan en tredje heltidare. De olika
förslagen ska ta ovanstående punkter i beaktande. Tillsammans med förslagen ska projektgruppen lämna en
analys av förslagen samt en rekommendation till tinget för det förslag som projektgruppen finner mest
passande. LUS styrelse ska ges möjlighet att göra detsamma innan underlag skickas in till LUS ting för
diskussion och beslut. Tillsammans med ovanstående ska förslag på revidering av LUS stadga och
reglemente bifogas.
Utredningens resultat ska presenteras för LUS ting senast vid kalenderårets (2020) sista tingssammanträde.
Projektgruppen ska presentera delrapporter till LUS ting vid vårterminens sista tingssammanträde samt vid
höstterminens andra tingssammanträde.

Sammansättning
Projektgruppen föreslås bestå av en projektledare, två representanter från LUS medlemskårer, en
representant från LUS styrelse 19/20 samt en tidigare LUS presidial.
Projektledare föreslås att väljas i enlighet av LUS stadga §4.4. Val av kårrepresentanter föreslås delegeras till
LUS ordförandekollegium för att ge kårerna möjlighet till en längre rekryteringsprocess och ökad
förankring. Val av represent från LUS styrelse samt den tidigare LUS presidalen föreslås delegeras till LUS
styrelse.

Förslag till beslut
Tinget föreslås att besluta:
att
att
att

inrätta en projektgrupp enligt föreslagen uppdragsformulering och tidsram i enlighet med LUS
stadga § 4.4;
tillsätta projektledare för projektgruppen i enlighet med LUS stadga § 4.4;
delegera val av kårrepresentanter (2) till LUS ordförandekollegium till följd av ovan nämnda
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att

anledningar.
delegera val av representant från LUS styrelse (1) samt tidigare LUS presidial (1) till LUS styrelse

