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Motion - Policy för användande och hantering
av medlemmars personuppgifter
1.

Sammanfattning

För att kåren ska kunna anpassa sig till det nya EU-direktivet GDPR som ska ersätta PUL
(personuppgiftslagen) föreslår arbetsgruppen för GDPR att Policy för användande av
medlemmarnas adresser ersätts av en mer heltäckande Policy för användande och hantering
av medlemmars personuppgifter. Policyn har varit ute på remiss hos Presidiet,
Utskottsordförande, Kårstyrelsen, Fullmäktige, och Sektionerna var på deras åsikter tagits i
beaktning tills slut versionen av policy förslaget.
Bifogat finner ni förslaget på nya policyn samt remiss utskicket och dess svar.

2.

Förslag

att Fullmäktige tar bort Policy för användande av medlemmarnas adresser.
att Fullmäktige antar den nya policyn för användande och hantering av medlemmars
personuppgifter.

I GDPRs tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON
Generalsekreterare 17/18
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REMMISS
Remiss Policy ändring inför GDPR
Kårhuset Lund, 2018-02-02
Anders Nilsson, Generalsekreterare

Remiss - Policy ändring inför GDPR
Sammanfattning
För att kåren ska kunna anpassa sig till det nya EU-direktivet GDPR som ska ersätta PUL
(personuppgiftslagen) föreslår arbetsgruppen för GDPR att Policy för användande av
medlemmars adresser ersätts av en mer heltäckande Policy för användande och hantering av
medlemmars personuppgifter.
En av de stora förändringarna som kommer göras är att medlemmar måste ta del av policyn i
samband med upprättandet av medlemskapet. Befintliga medlemmar kommer meddelas
policy ändrandet med utskick till privatmail och skolmail.
Detta remissutskicket kommer innehålla 2st bilagor, den första bilagan är det nya policy
förslaget och den andra bilagan är den policyn den är tänkt att ersätta

Vad vill vi veta från er?
Vi vill gärna få er input på följande saker:
- Hur ni som organisation/organ ser på paragraf 3 ”Användning av medlemmarnas adresser”
som ersätter den nuvarande policyn för användandet av medlemmarnas adresser.
- Hur ni som organisation/organ ser på innehållet de nya paragraferna, det vill säga paragraf
2 ”Medlemsregistret” & 4 ”Övrigt användande och hantering av personuppgifter”.
- Om där är något i policyn som ni skulle se som ett hinder för er organisation/organ,
specificera isåfall vad.
- Om ni anser att policyn saknar något innehåll, specificera isåfall vad.

Remisssvar
Remisssvaren önskas att fås som ett dokument per organisation/organ. Dokumentet ska
gärna tydligt besvara ovanstående paragrafs punkter var för sig och inte som en flytande text.
Arbetsgruppen för GDPR önskar att ett ert skriftlig remissvar är oss tillhanda 28/3.
Remisssvaret skickas som pdf till gs@heltidare.tlth.se.
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REMMISS
Remiss Policy ändring inför GDPR
Kårhuset Lund, 2018-02-02
Anders Nilsson, Generalsekreterare

I GDPR’s tjänst, dag som ovan
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POLICY
Policy för användande och hantering av
medlemmars personuppgifter
Kårhuset Lund, 2018-03-01
Fullmäktige

Policy för användande och hantering av
medlemmars personuppgifter
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna policy beskriver hur Teknologkåren hanterar och använder medlemmars uppgifter
från Teknologkårens medlemsregister. Policy beskriver också när det kan vara aktuellt att
sälja tjänster där adresser/e-postadresser ur Teknologkårens medlemsregister används för
utskick till dess medlemmar. Policyn beskriver även hur dessa utskick ska göras och vem som
beslutar om utskick ska tillåtas.

1.2.

Syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa hur Teknologkåren ska hantera medlemmars
personuppgifter och i vilka syften Teknologkåren får använda dem.
Policyn ska säkerställa att Teknologkåren endast säljer adresser/e-postadresser när det kan
innebära mernytta för organisationen och den enskilda medlemmen. Samtidigt är syftet att
säkerställa att Teknologkårens informationskanaler gentemot sina medlemmar inte urholkas.

1.3.
Omfattning
Policyn omfattar hela Teknologkårens verksamhet, såväl centralt som dess sektioner.
1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: GDPR - arbetsgruppen
Ursprungligen antagen enligt beslut: Vilket möte den antogs på
Omarbetning färdigställd av: Här skriver man sitt namn om man omarbetar en policy
Fastställd omarbetning enligt beslut: Och här skriver man när den nya versionen börjat gälla.

2.

Medlemsregistret

2.1.

Insamling av personuppgifter

Teknologkåren samlar in personuppgifter till medlemsregistert i samband med att studenter
blir medlemar i kåren samt via listor från ladokenheten.
Uppgifterna som Teknologkåren samlar in vid medlemskapet är:





Namn ,Efternamn
Personnummer
Adress
E-postadress
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Policy för användande och hantering av
medlemmars personuppgifter
Kårhuset Lund, 2018-03-01
Fullmäktige




Telefonnummer (frivillig)
Intresse om engagemang/informationutskick (frivillig).

Från ladok får Teknologkåren:







2.2.

Namn, Efternamn
Personnummer
Adress
Student e-postadress
StilID
Registering’s information på studier.

Lagring av personuppgifter

Teknologkåren lagrar inga personuppgifter från medlemsregistret själva med undantag från
e-postadresser, personuppgifterna lagras hos Montania som tillhandahåller medlemssystemet
och Mecenat som tillhandahåller medlemmarnas kort. E-postadresser lagras i våra
mejlaliassystem.
Teknologkåren lagrar medlemmar uppgifter under hela deras studietid. När en medlem inte
varit registrerad i Ladok som LTH student på 1,5år ska kåren anonymisera all icke
nödvändiga personuppgifter från medlemsregistret. Nödvändig information anses vara
Namn, Personnummer, Studiehistorik och mejladress. Denna information behövs för att
kunna verifiera och ge ut ringintyg samt informera om alumnverksamhet.
Medlemmen ska innan anonymiserings processens start bli informerad via mejl om vad som
kommer hända och ha möjligheten att bli borttagen från medlemsregistret om den så önskar.
Om medlemmen önskar kan all yttligare information sparas.

2.3.

Hantering av personuppgifter

Teknologkårens medlemsregister hanteras av Generalsekreteraren och Kanslisten. Vid behov
kan andra förtroendevalda poster ges tillgång till medlemssystemet i ställföreträdande syfte
eller som extra bemanning. Vid dessa tillfällen ska Teknologkåren dokumentera vem som
haft tillgång till systemet, i vilket syfte och under vilken tidsperiod.
Personuppgifter från medlemssystemet kan endast begäras ut av personen i fråga under
förutsättningen att den kan identifiera sig med godkänd id handling. I övrigt kan endast
personuppgifter lämnas ut till andra parter på skriftligt beslut från Kårstyrelsen eller
Fullmäktige. Teknologkåren är skyldig att informera personen/personerna ifråga innan
personuppgifterna lämnas ut.
Dock finns det undantag till stycket ovan. Teknologkåren äger rätt att dela namn och
personnummer till Lunds Universitet och Sektionerna för att de ska kunna verifiera
medlemskap i Teknologkåren och Sektionerna.
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medlemmars personuppgifter
Kårhuset Lund, 2018-03-01
Fullmäktige

3.

Användning av medlemmarnas adresser

Teknologkåren kan till sälja tjänsten göra fysiska utskick till adresser ur Teknologkårens
medlemsregister till utskick som anses vara intressanta för medlemmarna. Teknologkåren
tjänar pengar på detta, men det ska inte missbrukas på så sätt att vilka utskick som helst
tillåts. Teknologkåren ska inte sälja adresser till medlemmar som tagit examen. Utskicken ska
erbjuda medlemmarna något speciellt, till exempel information från blivande arbetsgivare
eller eventuellt riktade studentrabatter. Medlemmarna ska ha möjlighet att anmäla att de inte
vill ha dessa utskick och adressen ska då inte användas. På utskicken ska det framgå att
adressen är tagen ur Teknologkårens register och vilket datum detta har skett, så att alla har
möjlighet att ta ställning till om de vill ha utskicken eller inte.
Om utskicken sker i elektronisk form, till exempel. i form av e-postutskick, ska avsändaren
vara Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola och det ska tydligt finnas angivet vart en
vänder sig för att slippa framtida utskick. Det ska även vara Teknologkåren som sköter
utskicket. Inga elektroniska adresser ska överlämnas till tredje part. Kravet för att få delta i
elektroniska utskick ska hållas högre än kravet för utskick med post.
Generalsekreteraren i samråd med Kårordförande och Näringslivsansvarig avgör om fysiska
och elektroniska utskick ska få ske eller inte.

4.

Övrig användande och hantering av personuppgifter

4.1 Övriga permanenta och tillfälliga register
Teknologkåren och sektionerna kan inför evenemang eller andra fall behöva samla in och
förvara uppgifter internt. I dessa fall ska det finnas en klar struktur för hur uppgifterna
samlas in samt vem eller vilka som får tillgång till dessa. För att man ska få samla in uppgifter
åt Teknologkårens och sektionernas vägnar ska personen i fråga tydligt godkänna att hens
uppgifter får användas till det syfte som insamlaren har tänkt samt att de får sparas under
tiden som har tänkts.
Uppgifter som samlats in för evenemang ska tas bort ur systemet direkt efter att deras syfte
har uppnåtts.
Alla övriga och tillfälliga register som Teknologkåren centralt samlar in regleras via riktlinje
(GDPR).
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4.2 Delande av uppgifter till sektioner
Kåren kan besluta om att dela medlemmars uppgifter till sina sektioner om detta behövs för
medlemshantering eller andra, berättigade skäl. Under EU:s nya personuppgiftslag är
teknologkåren ansvarig för alla uppgifter som den delar ut, tillexempelvis till sektionerna.
Därför väntas det att de uppgifter som erhållits från kåren centralt behandlas i enlighet med
lagen samt vår internpolicy.
Om medlemsuppgifter som en sektion har erhållit av kårens centrala verksamhet missbrukas
eller på andra sätt hanteras fel kan kåren besluta om att ej dela uppgifter till den berörda
sektionen under en period framåt i tiden.
Sektionerna uppmanas att ta fram och anta egna riktlinjer/policyer angående hantering av
personuppgifter som ska följa GDPR samt Teknologkårens policy för användande och
hantering av medlemmars personuppgifter.
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GDPR
Vi på Vsektionen är inte så väl insatta i detta och jag misstänker att våra tankar i det här
dokumentet tyvärr inte kommer att bidra så mycket till ert policyskrivande. Hoppas de andra
sektionerna kan hjälpa er mer! Däremot har vi haft stor nytta av utkastet, haft en diskussion
mellan de i styrelsen som blir mest berörda och jag kommer förbi på Workshop 5/4 för att få
svar på alla våra frågor.
 Vi tycker att det är en del som är oklart, vad menas med: “Teknologkåren kan till sälja tjänsten göra
fysiska utskick“ ? Kanske går det att göra det tydligare.
 Att uppgifter raderas direkt efter de nått sitt syfte anser vi är oklart. Bör man specificera eller vinner
man på att inte göra det?
 Vi tror att det nog ska gå att anpassa sig till policyn, vi behöver dock en del hjälp som sagt.
Vi vill bl.a. veta vad exakt som ska godkännas varje gång man fyller i ett formulär?


POLICY
Policy för användande och hantering av
medlemmars personuppgifter
Kårhuset Lund, 2018-03-01
Fullmäktige

Policy för användande och hantering av
medlemmars personuppgifter
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna policy beskriver hur Teknologkåren hanterar och använder medlemmars uppgifter
från Teknologkårens medlemsregister. Policy beskriver också när det kan vara aktuellt att
sälja tjänster där adresser/e-postadresser ur Teknologkårens medlemsregister används för
utskick till dess medlemmar. Policyn beskriver även hur dessa utskick ska göras och vem som
beslutar om utskick ska tillåtas.

1.2.

Syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa hur Teknologkåren ska hantera medlemmars
personuppgifter och i vilka syften Teknologkåren får använda dem.
Policyn ska säkerställa att Teknologkåren endast säljer adresser/e-postadresser när det kan
innebära mernytta för organisationen och den enskilda medlemmen. Samtidigt är syftet att
säkerställa att Teknologkårens informationskanaler gentemot sina medlemmar inte urholkas.

1.3.
Omfattning
Policyn omfattar hela Teknologkårens verksamhet, såväl centralt som dess sektioner.
1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: GDPR - arbetsgruppen
Ursprungligen antagen enligt beslut: Vilket möte den antogs på
Omarbetning färdigställd av: Här skriver man sitt namn om man omarbetar en policy
Fastställd omarbetning enligt beslut: Och här skriver man när den nya versionen börjat gälla.

2.

Medlemsregistret

2.1.

Insamling av personuppgifter

Teknologkåren samlar in personuppgifter till medlemsregistert i samband med att studenter
blir medlemar i kåren samt via listor från ladokenheten.
Uppgifterna som Teknologkåren samlar in vid medlemskapet är:





Namn ,Efternamn
Personnummer
Adress
E-postadress
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Telefonnummer (frivillig)
Intresse om engagemang/informationutskick (frivillig).

Från ladok får Teknologkåren:







2.2.

Namn, Efternamn
Personnummer
Adress
Student e-postadress
StilID
Registering’s information på studier.

Lagring av personuppgifter

Teknologkåren lagrar inga personuppgifter från medlemsregistret själva med undantag från
e-postadresser, personuppgifterna lagras hos Montania som tillhandahåller medlemssystemet
och Mecenat som tillhandahåller medlemmarnas kort. E-postadresser lagras i våra
mejlaliassystem.
Teknologkåren lagrar medlemmar uppgifter under hela deras studietid. När en medlem inte
varit registrerad i Ladok som LTH student på 1,5år ska kåren anonymisera all icke
nödvändiga personuppgifter från medlemsregistret. Nödvändig information anses vara
Namn, Personnummer, Studiehistorik och mejladress. Denna information behövs för att
kunna verifiera och ge ut ringintyg samt informera om alumnverksamhet.
Medlemmen ska innan anonymiserings processens start bli informerad via mejl om vad som
kommer hända och ha möjligheten att bli borttagen från medlemsregistret om den så önskar.
Om medlemmen önskar kan all yttligare information sparas.

2.3.

Hantering av personuppgifter

Teknologkårens medlemsregister hanteras av Generalsekreteraren och Kanslisten. Vid behov
kan andra förtroendevalda poster ges tillgång till medlemssystemet i ställföreträdande syfte
eller som extra bemanning. Vid dessa tillfällen ska Teknologkåren dokumentera vem som
haft tillgång till systemet, i vilket syfte och under vilken tidsperiod.
Personuppgifter från medlemssystemet kan endast begäras ut av personen i fråga under
förutsättningen att den kan identifiera sig med godkänd id handling. I övrigt kan endast
personuppgifter lämnas ut till andra parter på skriftligt beslut från Kårstyrelsen eller
Fullmäktige. Teknologkåren är skyldig att informera personen/personerna ifråga innan
personuppgifterna lämnas ut.
Dock finns det undantag till stycket ovan. Teknologkåren äger rätt att dela namn och
personnummer till Lunds Universitet och Sektionerna för att de ska kunna verifiera
medlemskap i Teknologkåren och Sektionerna.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

2 (4)

POLICY
Policy för användande och hantering av
medlemmars personuppgifter
Kårhuset Lund, 2018-03-01
Fullmäktige

3.

Användning av medlemmarnas adresser

Teknologkåren kan till sälja tjänsten göra fysiska utskick till adresser ur Teknologkårens
medlemsregister till utskick som anses vara intressanta för medlemmarna. Teknologkåren
tjänar pengar på detta, men det ska inte missbrukas på så sätt att vilka utskick som helst
tillåts. Teknologkåren ska inte sälja adresser till medlemmar som tagit examen. Utskicken ska
erbjuda medlemmarna något speciellt, till exempel information från blivande arbetsgivare
eller eventuellt riktade studentrabatter. Medlemmarna ska ha möjlighet att anmäla att de inte
vill ha dessa utskick och adressen ska då inte användas. På utskicken ska det framgå att
adressen är tagen ur Teknologkårens register och vilket datum detta har skett, så att alla har
möjlighet att ta ställning till om de vill ha utskicken eller inte.
Om utskicken sker i elektronisk form, till exempel. i form av e-postutskick, ska avsändaren
vara Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola och det ska tydligt finnas angivet vart en
vänder sig för att slippa framtida utskick. Det ska även vara Teknologkåren som sköter
utskicket. Inga elektroniska adresser ska överlämnas till tredje part. Kravet för att få delta i
elektroniska utskick ska hållas högre än kravet för utskick med post.
Generalsekreteraren i samråd med Kårordförande och Näringslivsansvarig avgör om fysiska
och elektroniska utskick ska få ske eller inte.

4.

Övrig användande och hantering av personuppgifter

4.1 Övriga permanenta och tillfälliga register
Teknologkåren och sektionerna kan inför evenemang eller andra fall behöva samla in och
förvara uppgifter internt. I dessa fall ska det finnas en klar struktur för hur uppgifterna
samlas in samt vem eller vilka som får tillgång till dessa. För att man ska få samla in uppgifter
åt Teknologkårens och sektionernas vägnar ska personen i fråga tydligt godkänna att hens
uppgifter får användas till det syfte som insamlaren har tänkt samt att de får sparas under
tiden som har tänkts.
Uppgifter som samlats in för evenemang ska tas bort ur systemet direkt efter att deras syfte
har uppnåtts.
Alla övriga och tillfälliga register som Teknologkåren centralt samlar in regleras via riktlinje
(GDPR).
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medlemmars personuppgifter
Kårhuset Lund, 2018-03-01
Fullmäktige

4.2 Delande av uppgifter till sektioner
Kåren kan besluta om att dela medlemmars uppgifter till sina sektioner om detta behövs för
medlemshantering eller andra, berättigade skäl. Under EU:s nya personuppgiftslag är
teknologkåren ansvarig för alla uppgifter som den delar ut, tillexempelvis till sektionerna.
Därför väntas det att de uppgifter som erhållits från kåren centralt behandlas i enlighet med
lagen samt vår internpolicy.
Om medlemsuppgifter som en sektion har erhållit av kårens centrala verksamhet missbrukas
eller på andra sätt hanteras fel kan kåren besluta om att ej dela uppgifter till den berörda
sektionen under en period framåt i tiden.
Sektionerna uppmanas att ta fram och anta egna riktlinjer/policyer angående hantering av
personuppgifter som ska följa GDPR samt Teknologkårens policy för användande och
hantering av medlemmars personuppgifter.
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Remissvar angående ändring inför GDPR
Policy för användande och hantering av medlemmars uppgifter

Remissvar - Ändring av Policy inför GDPR
●

Hur vi som organisation ser på paragraf §3 ”Användning av medlemmarnas
adresser” som ersätter den nuvarande policyn för användandet av
medlemmarnas adresser:

Den första meningen, “Teknologkåren kan till sälja tjänsten göra fysiska utskick till adresser ur
Teknologkårens medlemsregister till utskick som anses vara intressanta för medlemmarna”, i stycket
är konstigt formulerad och det framgår inte riktigt vad som menas.
I övrigt så är den nya paragrafen lik den tidigare och vi som sektion kommer inte ha svårigheter att
följa bestämmelserna i den.

● Hur vi som organisation ser på innehållet i de nya paragraferna, det vill säga
paragraf §2 “Medlemsregistret” och §4 “Övrigt användande och hantering av
personuppgifter”:
§2.1 I dagsläget samlar vi som sektion in personuppgifter i samband med att en medlem blir aktiv
funktionär inom sektionen. Det som skiljer sig åt från Teknologkårens insamling av uppgifter är
- Telefonnummer är obligatoriskt
- Punkten om intresse för engagemang/informationsutskick finns ej
Vi samlar dessutom in
- Studentens LU-kortnummer
- Godkännande att skicka nödvändig information till Unga Forskare
- Årskurs
- Namn och kontaktuppgifter till närmaste anhörig
Vi hämtar ej information från Ladok.
I och med ändringen av policyn så skulle vi behöva ändra vårt medlemsregister över aktiva
funktionärer så att det följer er policy och skulle därför behöva information om huruvida vi kan spara
anhörigas uppgifter och de uppgifter ni själva inte har med på er lista.
§2.2 I dagsläget lagrar vi ovan nämnda uppgifter om aktiva funktionärer i en medlemsdatabas som
finns tillgänglig på vår sektionsdrive(som hela styrelsen har tillgång till). Utöver det så lagras
epostadresser i våra mejlaliassystem. Det vi saknar i policydokumentet är hur lagring av dessa
uppgifter i exempelvis google drive får skötas och om det är tillåtet överhuvudtaget.
§2.3 I dagsläget så har enbart styrelsen direkt tillgång till vårt medlemsregister. Det kommer inte
att vara något problem för oss att, om en annan medlem ges tillgång i ställföreträdande syfte,
dokumentera vem som haft tillgång till systemet, i vilket syfte eller under vilken tidsperiod.

Remissvar angående ändring inför GDPR
Policy för användande och hantering av medlemmars uppgifter

§4
I dagsläget använder vi oss av Simply Gadder och Google Kalkylark när vi samlar in
personuppgifter inför vissa specifika event. Som det ser ut nu så har vi ingen gallringsfunktion för när
ett evenemang är avslutat vilket innebär att uppgifterna sparas. Vi har inte heller en policy gällande
vem som har tillgång till uppgifterna utan det brukar vara personerna som anordnar eventen. För att
vi ska kunna följa den nya policyn måste vi därför upprätta ett system för vem som får tillgång till
dessa tillfälliga register samt vem som ansvarar för att de raderas när syftet uppnåtts. Vi som sektion
ser inte detta som ett omöjligt hinder utan det är något vi kan ordna så att vi följer policyn.

● Eventuella hinder som uppstår för vår organisation i och med ändringen av
policyn:
Vi kommer att behöva strukturera om hur vi tar in tillfälliga uppgifter inför event samt lägga till en
funktion där studenten lämnar sitt godkännande. Vi behöver också etablera ett system för att dessa
uppgifter kontinuerligt raderas när de inte längre behövs. Vi behöver också se över vår permanenta
medlemsdatabas och även vad för uppgifter vi har sparade sen flera år tillbaka. Ändringen av policyn
innebär alltså en del arbete för oss men ingenting som vi ser som omöjligt för att kunna följa det nya
EU-direktivet.

● Eventuellt innehåll som saknas i policyn:
Information om huruvida man får lämna ut personuppgifter till tredje part i syfte att få bidrag till
sektionen, exempelvis Unga Forskare.

_________________________________________________________________________________
Lunds tekniska högskola, 26 mars 2018
Styrelsen på Maskinsektionen inom TLTH genom:
Ebba Bratt
Vice Ordförande

Remissvar GDPR K-sektionen
K-sektionens Styrelse har läst igenom policyn och kommit fram till följande åsikter:
Hur ni som organisation/organ ser på paragraf 3 ”Användning av medlemmarnas adresser” som
ersätter den nuvarande policyn för användandet av medlemmarnas adresser.
Eftersom policyn gäller TLTH centralorganisation och Sektionerna, begränsar paragraf 3 Sektionens
möjlighet att göra elektroniska utskick från företag?
Om där något i policyn som ni skulle se som ett hinder för er organisation/organ, specificera i så
fall vad.
Tidigare har våra pHaddrar kontaktat blivande studenter inför nollningen. Kommer vi bli begränsade i
möjligheten att kontakta våra nollor innan de kommer hit? Det kan påverka deras mottagande här då de
blir mer oförberedda i vad de slängs in i.
Det blir även svårt för Sektionen att samla in mejladresser till medlemmarna om vi inte kan få dessa ur
Teknologkårens register.
Om ni anser att policyn saknar något innehåll, specificera då vad.
Överlag är den vid många tillfällen konstigt formulerad och svår att förstå. Detta medför att den verkar
motsäga sig själv ibland. Det är dock något som kan enkelt rättas till efter lite fler åsikter kommit in.

Vi på E-sektionen tycker att remissen verkar vara vettig. Vi ser inga direkta problem med
remissen, dock har vi lite svårt med hur vi som sektion praktiskt ska förhålla oss till detta. Det
känns mer som att det är kåren som måste förhålla sig till det som står i remissen. Dessutom
känns det som att allt med vad vi som sektion måste göra är ganska flummigt överlag. Tror det
hade varit vettigt för oss att närvara vid work-shopen som ska hållas.
En allmän kommentar om remissen är att en del av styckena bör omformuleras och allting bör
läsas igenom då det förekommer en del stavfel här och var.

REMISSVAR
Policy ändring för GDPR

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Remissvar, Policy ändring inför GDPR
2018-03-11
- Hur ni som organisation/organ ser på paragraf 3 ”Användning av medlemmarnas adresser”
som ersätter den nuvarande policyn för användandet av medlemmarnas adresser.
SVAR: Styrelsen ser inga problem med ändringarna i paragraf 3, dock kan det vara värt
att tydliggöra för medlemmarna att man kan ta bort sin adress ur registret. Då vi var
många som i dagsläget inte ansåg att detta är något som framgår tydligt.
- Hur ni som organisation/organ ser på innehållet de nya paragraferna, det vill säga paragraf
2 ”Medlemsregistret” & 4 ”Övrigt användande och hantering av personuppgifter”.
SVAR: Styrelsen ser positivt på innehållet i de nya paragraferna och har inget att
anmärka på.
- Om där är något i policyn som ni skulle se som ett hinder för er organisation/organ,
specificera isåfall vad.
SVAR: Styrelsen ser inga hinder för vår organisation då vi i dagsläget arbetar efter
samma principer som finns beskrivna i policyn.
- Om ni anser att policyn saknar något innehåll, specificera isåfall vad.

A-sektionens styrelse genom

Henrietta Munter
Ordförande 2018

POLICY
Policy för användande och hantering av
medlemmars personuppgifter
Kårhuset Lund, 2018-04-01
Fullmäktige

Policy för användande och hantering av
medlemmars personuppgifter
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Denna policy beskriver hur Teknologkåren hanterar och använder medlemmars uppgifter
från Teknologkårens medlemsregister. Policyn beskriver också när det kan vara aktuellt att
sälja tjänster där adresser/e-postadresser ur Teknologkårens medlemsregister används för
utskick till dess medlemmar. Policyn beskriver även hur dessa utskick ska göras och vem som
beslutar att utskick ska tillåtas.

1.2.

Syfte

Syftet med denna policy är att tydliggöra hur Teknologkåren ska hantera medlemmars
personuppgifter och i vilka syften Teknologkåren får använda dessa.
Policyn ska säkerställa att Teknologkåren endast nyttjar adresser/e-postadresser när det
innebära mernytta för organisationen och den enskilda medlemmen. Samtidigt värnar den
även om att Teknologkårens informationskanaler gentemot medlemmar inte urholkas.

1.3.

Omfattning

Policyn omfattar hela Teknologkårens verksamhet, såväl centralt som dess sektioner.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: GDPR – arbetsgruppen
Ursprungligen antagen enligt beslut: Vilket möte den antogs på
Omarbetning färdigställd av: Här skriver man sitt namn om man omarbetar en policy
Fastställd omarbetning enligt beslut: Och här skriver man när den nya versionen börjat gälla.

2.

Medlemsregistret

2.1.

Insamling av personuppgifter

Teknologkåren samlar in personuppgifter till medlemsregistret i samband med att studenter
blir medlemmar i kåren samt via listor från ladokenheten. Dessa uppgifter samlas in i syfte av
att administrera medlemskap, informera om Teknologkårens/Sektionernas verksamhet samt
ge medlemmar kontakt med näringslivet.
Uppgifterna som Teknologkåren samlar in vid medlemskapet är:
•
•

Namn, Efternamn
Personnummer
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•
•
•
•

Adress
E-postadress
Telefonnummer (frivillig)
Intresse om engagemang/informationutskick (frivillig).

Från ladok får Teknologkåren:
•
•
•
•
•
•

2.2.

Namn, Efternamn
Personnummer
Adress
Student e-postadress
StilID
Registreringsinformation gällande studier

Lagring av personuppgifter

Teknologkåren lagrar inga personuppgifter från medlemsregistret på egna IT-system med
undantag från e-postadresser. Medlemmars personuppgifter lagras hos Montania som
tillhandahåller Teknologkårens medlemssystem och Mecenat som tillhandahåller
medlemmarnas kort. E-postadresser lagras i våra mejlaliassystem.
Teknologkåren sparar medlemmars uppgifter under hela deras studietid. När en medlem inte
varit registrerad i Ladok som LTH student i 1,5 år ska kåren anonymisera alla icke
nödvändiga personuppgifter från medlemsregistret. Nödvändig information anses vara
Namn, Personnummer, Studiehistorik samt mejladress. Denna information behövs för att
kunna verifiera och ge ut ringintyg samt informera om alumnverksamhet.
Medlemmen ska innan anonymiseringsprocessens start bli informerad via mejl om vad som
kommer hända och erbjudas möjligheten att bli borttagen från medlemsregistret om den så
önskar. Om medlemmen önskar kan all yttligare information sparas.

2.3.

Hantering av personuppgifter

Teknologkårens medlemsregister hanteras av Generalsekreteraren och Kanslisten. Vid behov
kan andra förtroendevalda poster ges tillgång till medlemssystemet i ställföreträdande syfte
eller som extra bemanning. Vid dessa tillfällen ska Teknologkåren dokumentera vem som
haft tillgång till systemet, i vilket syfte och under vilken tidsperiod.
Personuppgifter från medlemssystemet kan endast begäras ut av personen i fråga under
förutsättningen att denne kan identifiera sig med godkänd ID-handling. Alla medlemmar
äger rätt att begära ut vilka uppgifter Teknologkåren har om dem. I övrigt kan endast
personuppgifter lämnas ut till andra parter vid skriftligt beslut från Kårstyrelsen eller
Fullmäktige. Teknologkåren är skyldig att informera de berörda personerna innan
personuppgifter lämnas ut.
Dock finns det undantag till stycket ovan. Teknologkåren äger rätt att dela namn och
personnummer till Lunds Universitet och Sektionerna utan att informerad berörda för att
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Lunds Universitet samt Sektionerna ska kunna verifiera medlemskap i Teknologkåren och
respektive Sektion.

3.

Användning av medlemmarnas adresser

Teknologkåren kan göra fysiska utskick åt företag/organisationer till adresser ur
Teknologkårens medlemsregister som bedöms vara intressanta för medlemmarna.
Teknologkåren tjänar pengar på detta, men det ska inte missbrukas på så sätt att vilka utskick
som helst tillåts. Teknologkåren ska inte sälja adresser till medlemmar som tagit examen.
Utskicken ska erbjuda medlemmarna något speciellt, till exempel information från potentiella
arbetsgivare eller eventuellt riktade studentrabatter. Medlemmarna ska ha möjlighet att
anmäla att de inte vill ha dessa utskick och adressen ska då inte användas. På utskicken ska
det framgå att adressen är tagen ur Teknologkårens register och vilket datum detta har skett,
så att alla har möjlighet att ta ställning till om de vill ha utskicken eller inte.
Om utskicken sker i elektronisk form, till exempel. i form av e-postutskick, ska avsändaren
vara Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola och det ska tydligt finnas angivet vart
berörda kan vända sig för att slippa framtida utskick. Det ska även vara Teknologkåren som
sköter utskicket. Inga elektroniska adresser får överlämnas till tredje part.
Teknologkåren kan ge Sektionerna möjlighet att göra utskick via Teknologkårens
medlemsregister i samma syfte som styckena ovan. Vid dessa tillfällen Teknologkåren ska
inte dela uppgifterna direkt med Sektionerna utan dessa utskick ska göras vi mailalias eller
från Teknologkåren centralt.
Generalsekreteraren i samråd med Kårordförande och Näringslivsansvarig avgör om fysiska
och elektroniska utskick ska få ske eller inte.

4.

Övrigt användande och hantering av
personuppgifter

4.1 Övriga permanenta och tillfälliga register
Teknologkåren och Sektionerna kan inför evenemang eller andra fall behöva samla in och
förvara uppgifter internt. I dessa fall ska det finnas en klar struktur för hur uppgifterna
samlas in samt vem eller vilka som får tillgång till dessa. För att man ska få samla in uppgifter
åt Teknologkårens och Sektionernas vägnar ska personen i fråga tydligt godkänna att dennes
uppgifter får användas till det syfte som insamlaren har avser samt att de får sparas under
tiden som har avses.
Uppgifter som samlats in för evenemang ska tas bort ur direkt efter att deras syfte har
uppnåtts.
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Alla övriga och tillfälliga register som Teknologkåren centralt samlar in regleras via riktlinje
(GDPR).

4.2 Delande av uppgifter till sektioner
Kåren kan besluta att dela medlemmars uppgifter till sina Sektioner om detta behövs för
medlemshantering eller andra, berättigade skäl. Under EU:s nya personuppgiftslag är
Teknologkåren ansvarig för alla uppgifter som delas ut, tillexempelvis till Sektionerna. Därför
förväntas det att de uppgifter som erhållits från kåren centralt behandlas i enlighet med lagen
samt vår internpolicy.
Om medlemsuppgifter som en sektion har erhållit av Teknologkårens centrala verksamhet
missbrukas eller på andra sätt hanteras fel kan kåren besluta att ej dela uppgifter till den
berörda sektionen under en period framåt i tiden.
Sektioner får inte dela medlemsuppgifter som har tillhandahållits av Teknologkåren med
andra parter. Teknologkåren har rätt att i andra styrdokument eller avtal med sektionerna
ytligare förtydliga eller begränsa delning/hantering av medlemsuppgifter som Teknologkåren
tillhanda håller dem.
Sektionerna uppmanas att ta fram och anta egna riktlinjer/policyer angående hantering av
personuppgifter som ska följa GDPR samt Teknologkårens policy för användande och
hantering av medlemmars personuppgifter.
Generalsekreteraren innehar tolkningsrätt för denna policyn till dess att Kårstyrelsen eller
Fullmäktige beslutar annat.
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STYRELSEHANDLING
Motion Verksamhetsplan 2018/2019
Södertälje 2018-03-24
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Motion: Verksamhetsplan 2018/2017
I arbetsgruppen för att ta fram en nu verksamhetsplan för 2018/2019 har Patrik Gustafsson
(Kårordförande) och Hanna Järpedal (Utbildningsansvarig för externa frågor).
Arbetsgruppen har även utvärderat om den nya strukturen för Verksamhetsplanen är rätt.
Arbetsprocessen har varit i flera steg, första steget inleddes med en diskussion och
genomgång av strukturen för hur Teknologkåren arbetar med Verksamhetsplanen. Detta för
att strukturen ändrades under förra året. Arbetsgruppen landade då i att strukturen nu är
bättre än tidigare och bör fortsätta med den nuvarande strukturen.
Andra stora steg vara att gå igenom de fokusområden som den strategiska planen utpekar för
att se hur dessa projekten har fortlöpt och om något kan avslutas tidigare. Arbetet fortsatte
sedan med en diskussion gällande om vad det finns för några projekt som är aktuella för det
kommande verksamhetsåret och likaså vilka nya fokusområden som Teknologkåren bör ha.
Förslaget som arbetsgruppen sen kom framtill gick upp på remiss till samtliga berörda parter
(Kårfullmäktige, Kårstyrelsen, Utskottsordförande, sektionsstyrelserna (via
Ordförandekollegiet) samt Teknologkårens anställda. Under remissen ville arbetsgruppen få
in åsikter gällande föreslagna punkter samt även vet hur arbetsgruppen skulle prioritera
mellan de föreslagna projekten.
Arbetsgruppen fortsatte därefter sitt arbete med att bearbeta alla synpunkter som kom in via
remissen och gjorde ändringar utefter dessa. Arbetsgruppen gjorde även sitt arbete med att
prioritera olika projekt och därifrån skrev ihop sin motion och det slutförslag som är gjort.
Slutgiltig föreslagen struktur
Teknologkåren har fokusområden som jobbas med i max tre år i taget. De löper omlott och
varje år tillsätter Fullmäktige ett eller två nya fokusområden allt eftersom de gamla löper ut.
Det innebär att det kan som mest löpa 3 - 6 fokusområden parallellt. Varje fokusområde ska
innehålla en målbild samt en kortare bakgrundsbeskrivning.
VPn består av 12 projekt. Projekten är antingen årsspecifika projekt eller projekt som
konkretiseras ur fokusområdena.
En bra balans i verksamhetsplanen är eftersträvansvärd och därför lägger vi följande två
begränsningar
1. Varje fokusområde måste konkretiseras ner i minst ett projekt
2. Det måste finnas minst tre årsspecifika projekt.
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Innehåll i verksamhetsplanen 2018/2019
Det inkom 33 synpunkter via remissen och har även kommit in synpunkter via mejl till
arbetsgruppen efter remisstiden. Alla dessa har arbetsgruppen tagit hänsyn till oavsett om de
har inkommit under eller efter svarstiden.
Arbetsgruppen har landat i att i verksamhetsplanen för 2018/2019 skall vara som sådan
Fokusområden:
-

Den digitala kåren i modern tid
Vilka är Teknologkåren?
Centralorganisationen och sektionerna
Pedellens arbetsbelastning
Kanslis - ekonom
Intern marknadsföring och rekryteringsprocess
Långsiktig ekonomiplanering

Årsspecifika:
- GDPR
- Civilingenjörsringen
- Kultur och ohälsa
- Campus Helsingborg
- Överlämning
Statusrapport för kvarvarande projekt
I verksamhetsplanen 2017/2018 ha det funnits följande fokusområden samt dess
underprojekt.
- Funktionärskap
- Post- och arbetsbeskrivningar samt kravprofiler
- En bra överlämning
- Nollegeneralens arvodering
- Handlingsplan för en ideellt styrd nollning
- Den digitala kåren i modern tid
- IT-infrastruktur på Teknologkåren
- Vilka är Teknologkåren?
- Implementation av varumärkesplattformen
- Kommunikationsplan
- Centralorganisationen och sektionerna
- Vem gör vad – en organisationskartläggning
- Pedellens arbetsbelastning
- Pedellen – problembild och utredning
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

2

STYRELSEHANDLING
Motion Verksamhetsplan 2018/2019
Södertälje 2018-03-24
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Så här ser läget ut för respektive projekt:
Post- och arbetsbeskrivningar samt kravprofiler, detta arbetet är mer eller mindre färdigställt
i skrivande stund och kommer att presenteras i samband med FM5.
En bra överlämning har hamnat i en slutrapport och bland annat sammanställt en riktlinje.
Även detta arbetet kommer redovisas i samband med FM5. Från denna punkten har det
uppkommit en förslag på en ny verksamhetsplanspunkt, Överlämning. Denna punkt
fokuserar på att implementera det som denna riktlinjen säger och även ett av effektmålet
som ”En bra överlämning” hade var att alla under verksamhetsåret 2018/2019 ska ha
skriftliga testamente. Därför anser arbetsgruppen att det är viktigt att denna punkten tas med
i den kommande verksamhetsplanen som ett ettårigt projekt då detta arbetet är enormt
viktigt för att få kontinuitet inom Teknologkåren.
Handlingsplan för en ideellt styrd Nollning, arbetet har fortlöpt bra under verksamhetsåret
och det kommer att kunna diskuteras mer på FM5.
IT-infrastruktur på Teknologkåren, en ny infrastruktur är påbörjad med bland annat nya
datorer som är installerade på kontoret, däremot är inte arbetet med själva serversystemet
färdigställt. Därför föreslås punkten att ligga kvar ytterligare ett år likt vad verksamhetsplanen
för 17/18 säger.
Implementation av varumärkesplattformens arbete har dessvärre inte färdigställts då detta
arbetet påbörjades väldigt sent under verksamhetsåret, detta är även en väldigt viktig fråga
för Teknologkåren i helhet därför föreslås denna punkten att ligga kvar under perioden som
Verksamhetsplanen 17/18 säger.
Kommunikationsplanens arbete är i skrivande stund mer eller mindre färdigt och kommer
presenteras i samband med FM5. Därför föreslås denna punkten att avslutas och ersättas
med en ny punkt.
Vem gör vad – en organisationskartläggning, det arbetet fortlöper och mycket av
dokumenten är färdiga, dock behöver detta arbetet implementeras och informeras om till alla
berörda parter. Arbetet kommer att redovisas i samband med FM5 och föreslås att finnas
kvar i verksamhetsplanen för 2018/2019.
Pedellens arbetsbelastning, arbetet startades upp tidigt under hösten men har stannat upp
vissa perioder just på grund av arbetsbelastningen. Men arbetssituation har kartlagts och
bland annat kommer resultatet att presenteras i samband med FM5. Men eftersom inga
åtgärder är presenterade ännu behöver projektet fortsättas med och helst påbörjas en
implementering under det kommande verksamhetsåret.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

3

STYRELSEHANDLING
Motion Verksamhetsplan 2018/2019
Södertälje 2018-03-24
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Beslutsförslag
Vi yrkar
att
godkänna förändringarna i strategiska planen, med uppdaterade fokusområden för
2018/2019
att
anta den framlagda verksamhetsplanen för 2018/2019

I arbetsgruppens tjänst, dag som

PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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Strategisk plan
Teknologkårens strategiska plan beskriver målsättningen för Teknologkårens verksamhet och
hur den ska uppnås. Den strategiska planen är sprungen ur det tidigare mål- och
visionsdokumentet som togs fram av kårstyrelsen under våren 2014 och färdigställdes under
nästkommande verksamhetsår.

1.

Syfte

Syftet med Teknologkårens strategiska plan är att:
•
•
•
•

2.

ge en helhetsbild av Teknologkårens målsättningar och verksamhetsområden.
förenkla utvärdering av Teknologkårens verksamhet vilket bidrar till kontinuitet i
organisationen.
användas vid framtagande av Teknologkårens verksamhetsplan.
hålla reda på projekt och verksamhet som är tänkt att löpa över flera års sikt.

Användning

Visionen och målen i den strategiska planen bör genomsyra hela Teknologkårens verksamhet
och ska dessutom ligga till grund för framtagande av varje års verksamhetsplan. Punkterna i
verksamhetsplanen ska motiveras av målen i detta dokument. Uppföljning av målen skall
göras i slutet av varje verksamhetsår och en större översyn bör genomföras var femte år.
Nästa större översyn bör göras 2020.
Vidare ska den strategiska planen varje år uppdateras med fokusområden som förklaras
närmare i avsnitt 6.1.

3.

Vision

En vision är en beskrivning av ett idealtillstånd. En vision ska vara något som alla kan enas
kring och sträva mot. Teknologkårens vision bör dessutom vara långsiktig, utmanande,
engagerande och sätta studenterna i fokus.
Teknologkårens vision är:
Alla studenter ska ha de bästa förutsättningarna för en värdefull studietid såväl nu
som för framtiden.
Visionen utgår från studenter och begränsar sig inte till Teknologkårens verksamhet. Detta
då kåren finns till för studenterna och inte tvärtom. Med studenter avses i detta dokument
samtliga studerande och forskarstuderande vid Lunds Tekniska Högskola.
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4.

Mål

Möjligheten att uppnå visionen påverkas av ett antal faktorer. Dessa har listats som mål
nedan.
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Alla studenter ska ha möjlighet att kunna utvecklas under hela sin studietid
Alla studenter ska känna gemenskap och samhörighet
Alla studenter ska känna att de har inflytande och kan påverka sin studiesituation
Alla studenter ska känna sig trygga under hela sin studietid
Alla studenter ska få ett bra bemötande och behandlas på lika villkor
Alla studenter ska uppleva att alla aspekter av deras studietid håller en hög kvalité
Alla studenter ska må bra under hela sin studietid
Alla studenter ska efter sin studietid känna att den var värdefull

Organisationsmål

Teknologkåren har en viktig roll i strävan efter att uppnå ovanstående mål och i förlängning
visionen. För att göra detta så har ett antal mål för Teknologkårens organisation satts upp.
•
•
•
•

6.

Teknologkåren ska ha en tydlig, effektiv och transparent organisation
Teknologkåren ska vara en slagkraftig organisation med stark integritet
Teknologkåren ska ha en långsiktigt ekonomiskt hållbar organisation
Teknologkåren ska vara en attraktiv organisation att engagera sig i

Teknologkårens Verksamhetsplan

Teknologkårens verksamhetsplan tas fram under våren varje år och sätts för nästkommande
verksamhetsår. Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att genom Fullmäktige påverka
de arbetsområden som Teknologkåren ska arbeta med och lägga extra tyngd på under
verksamhetsåret.

6.1.

Upplägg

Vissa frågor som Teknologkåren arbetar med sträcker sig över ett tidsspann som är längre än
ett år. Vi kallar frågorna för fokusområden och de listas i det här dokumentet.
Ett till två fokusområden införs av Fullmäktige årligen allt eftersom de gamla löper ut. Ett
fokusområde har ett tidsspann på max tre år och således kan det som mest löpa 3 – 6
fokusområden parallellt. Varje fokusområde innehåller en kortare bakgrundsbeskrivning och
en målbild. Upplevs målen för ett fokusområde ha uppnåtts före tidsramens slut går det
naturligtvis att stryka ur dokumentet.
För att uppnå en bra och lagom arbetsbelastning för Kårstyrelsen består verksamhetsplanen
av upp till 12 projekt. Projekten är antingen årsspecifika projekt som är väl avgränsade till ett
år eller projekt som konkretiseras ur fokusområdena. En bra balans mellan de två
projekttyperna är eftersträvansvärt och därför läggs följande begränsningar på
Teknologkårens verksamhetsplaner:
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•
•
•

6.2.

Verksamhetsplanen består av maximalt 12 projekt.
Varje fokusområde måste konkretiseras ner i minst ett projekt årligen.
Det måste finnas minst tre årsspecifika projekt i varje verksamhetsplan.

Gällande fokusområden

Funktionärsskap

Verksamhetsåren 15/16 – 17/18

Att hitta funktionärer som vill vara med och driva kårens arbete och utveckla det till det
bättre är en av nyckelfaktorerna för att vi ska fungera som kår och en ideell förening. Vi har
problem med att effektivt rekrytera funktionärer samtidigt som det många gånger upplevs
som svårt att hålla koll på vilka funktionärer vi egentligen har. Vi ger dem heller inte de bästa
förutsättningarna för att klara av sina uppdrag.
Målsättningarna med fokusområdet är
•
•
•

Det ska vara tydligt hur och i vad man kan engagera sig i på Teknologkåren.
Det ska finnas möjlighet att sätta rätt person på rätt post.
Du ska få en bra överlämning där du blir förberedd för rollen du axlar.

Nollegeneralens arvodering

Verksamhetsåren 15/16 – 17/18

LTH bidrar i dagsläget med finansiering för att vi ska arvodera en person som samordnar
och utvecklar Nollningen på Teknologkåren, nämligen Nollegeneralen. Hur Nollegeneralen
ska arbeta, arvoderas, ha för roll gentemot övriga heltidsarvoderade, vilken roll den har i
Nollningsutskottet och hur Nollningen ska ledas är frågor som diskuteras mycket fram och
tillbaka. Tyvärr har våra Nollegeneraler haft problem med sina studier och sin
arbetsbelastning under mandatperioden, något som behöver rättas till.
Målsättningarna med fokusområdet är
•
•

Teknologkåren ska ha en hållbar arbetsbelastning för Nollegeneralen.
Teknologkåren ska ge de bästa förutsättningarna för en bra Nollning under
Nollegeneralen.

Den digitala kåren i modern tid

Verksamhetsåren 16/17 – 18/19

Många av Teknologkårens system har några år på nacken samtidigt som IT-samhället runt
omkring oss har utvecklats väldigt fort. Vi har gått från lokala IT-lösningar till att allt mer ska
vara enkelt åtkomligt genom internet. Teknologkåren har tyvärr inte riktigt hängt med i den
utvecklingen och det är dags att vi kommer ikapp.
Målsättningarna med fokusområdet är
•
•
•
•

Digitalt material som produceras ska vara lättillgängligt och sökbart för framtida
funktionärer.
Teknologkårens IT-infrastruktur och IT-system ska inte stå och falla på att en
enstaka person eller grupp har kunskap.
Teknologkårens funktionärer kan arbeta på ett modernt och effektivt sätt med IT.
Teknologkåren har lätthanterliga interna IT-system.
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Vilka är Teknologkåren?

Verksamhetsåren 16/17 - 18/19

Som namnet på fokusområdet antyder så finns en bristande kunskap om vad och vilka
Teknologkåren är. Det gäller bland medlemmar, sektioner och externa parter. Vi har en
förkortning TLTH som ständigt förväxlas med LTH. Vi har problem med att nå ut till våra
medlemmar med information och avståndet dit upplevs som stort.
Målsättningarna med fokusområdet är
•
•
•
•

Det finns en tydlig kommunikationsplan för att nå ut till alla medlemmar.
Alla medlemmar vet var de har Teknologkåren.
Alla medlemmar vet vad Teknologkåren gör.
Teknologkåren har ett starkt varumärke.

Centralorganisationen och sektionerna

Verksamhetsåren 17/18 - 19/20

Vi arbetar på sektionerna på olika sätt och är i ständig kontakt med dem. Det finns dock
fortfarande oklarheter i vad centralorganisationens roll ska vara i förhållande till sektionerna.
Vi jobbar med sektionskontakter och kollegier, vilket minskar avståenden, men vi skulle
kunna göra så mycket mer. En början på det hela är att reda ut vem som egentligen gör vad.
Målsättningarna med fokusområdet är
•
•
•
•

Sektionerna ska vara en naturlig del av Teknologkåren
Teknologkårens centralorganisation och sektionerna ska inte konkurrera med
varandra
Det ska tydligt framgå vilken organisation gör vad.
Det ska vara lätt att dra nytta av varandras styrkor och erfarenheter.

Pedellens arbetsbelastning

Verksamhetsåren 17/18 - 19/20

Teknologkårens Pedeller jobbar väldigt mycket, är ofta väldigt stressade och lever på gränsen
till utbrändhet. Det har tidigare diskuterats om att ha en extrapedell under Nollningen, byta
mandatperiod och lägga över arbetsuppgifter på kanslisten och andra heltidare. Inget konkret
har gjort för att förändra situationen och det är en arbetsuppgift som kommer ta tid. Bra
förändringar av heltidarposter kräver utredning, implementationsplan och utvärdering.
Målsättningarna med fokusområdet är
•
•

Pedellen ska må bra och trivas med sitt engagemang.
Pedellen ska ha en hållbar arbetsbelastning.
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Kanslist – Ekonom

Verksamhetsåren 18/19 - 20/21

Teknologkårens har idag två stycken tillsvidareanställda, en ekonom samt en
kanslit/ekonomiassisten. Dessa båda har en gemensam arbetsgrad på 110 %.
Teknologkårens ekonom har uttryckt ett önskemål om att minska sin arbetsgrad och med
tiden helt slut som ekonom, samtidigt att kansliten/ekonomiassistenten uttryckt ett önskemål
om att på sikt arbete mer och då gärna mer med ekonomiuppgifter. Teknologkåren behöver
därför ordentligt gå igenom de anställdas roller och hur dessa bör arbeta och kan vara
heltidarna behjälpliga och ha rätt kunskap för att utföra allt sitt arbete.
Målsättningarna med fokusområdet är
•
•

Teknologkårens anställda ska ha en arbetsfördelning som speglar arbetsbördan.
Teknologkåren ska säkerställa att det finns kompetent personal till ekonomiarbetet.

Intern marknadsföring och rekryteringsprocess

Verksamhetsåren 18/19 - 20/21

Teknologkåren har haft problem den senare tiden med att fylla väsentliga poster inom
centralorganisationen framförallt heltidare och styrelseposter. Det finns även en stor
osäkerhet kring hur valen skall gå till och även hur valberedningsprocess bör gå till. Därav
behöver det utredas hur det funkar idag och även ses över vilka förändringar som bör göras
och sedan bör detta implementeras innan en utvärdering görs för att säkerställa att
förändringarna är rätt.
Målsättningarna med fokusområdet är
•
•
•

att det ska vara tydligt hur ett val ska gå till och vilket process som skall genomföras.
Att valberedningen skall ha en tydlig roll i all marknadsföring och rekrytering av
funktionärsposter.
Att samtliga poster skall marknadsföras och vara tillgänliga för samtliga medlemmar.

Långsiktig ekonomiplanering

Verksamhetsåren 18/19 - 20/21

Teknologkåren är en organsiation som idag innehar en stark ekonomisk styrka, men idag
finns det idag ingen tydligen linje med hur detta kapitalet skall förvaltas. Det finns även ett
tydligt önskemål från externa parter att bidra till vår organisationsutveckling, vilket gör att vi
bör ta tillvara på denna möjligheten och utreda möjligheterna för ett donationssystem.
Målsättningarna med fokusområdet är
•
•

Att utveckla en strategi för Teknologkåren att förvalta sina ekonmiska tillgångar på
ett hållbart och strategiskt sätt.
Att utreda hur externa parter kan bidra till vår organisation.
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Vad är en verksamhetsplan?
Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att genom Fullmäktige påverka de
arbetsområden som Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (hädanefter Teknologkåren)
ska arbeta med och lägga extra tyngd på under verksamhetsåret. Grundtanken med
verksamhetsplanen är att ha konkreta mål att arbeta med under året utan att i alltför stor
utsträckning detaljstyra verksamheten.

Ansvar
Det är Kårstyrelsens ansvar att arbeta med, följa upp och avrapportera de olika projekten
inom verksamhetsplanen. För att klara av uppdraget behöver Kårstyrelsen inhämta
expertkompetens och arbetskraft från utskotten och från funktionärerna (så väl
heltidsarvoderade som ideella). Det är dock alltid Kårstyrelsen som ansvarar för att arbetet
fortgår löpande under verksamhetsåret. Alla projekt i verksamhetsplanen ska vara avslutade
inom sin tidsram.

Del- och slutrapportering av verksamhetsplanen
Vissa av projekten kommer att mynna ut i rapporter eller i ärenden som kommer att
presenteras inför Fullmäktige under årets gång, men för att underlätta inför framtidens
tillbakablickar och för att ge en helhetsbild av arbetet som gjorts ska resultatet av
verksamhetsplanens alla projekt redovisas till Fullmäktige. Det ska göras genom
verksamhetsberättelsen som presenteras under nästkommande verksamhetsårets
Höstfullmäktige.
Även delrapporter av verksamhetsplanen bör ges till Fullmäktige under årets gång för att
säkerställa att arbetet rör sig i rätt riktning.

Struktur och format
Verksamhetsplanen består av tolv projekt där tanken är att varje styrelseledamot får ansvaret
över två projekt var. Kårstyrelsens ordförande och Kårordförande bör således inte ansvara
över några projekt, istället står de för stöd och samordning. Samtidigt ger begränsningen till
tolv projekt utrymme för sittande styrelse att välja en annan arbetsfördelning.
Rekommenderat är att varje projekt tillskrivs en projektgrupp med en styrelseledamot i
spetsen. Projektgruppen konkretiserar sedan ner sitt projekt med en projektplan som
godkänns av Kårstyrelsen.
Själva verksamhetsplanen i sig är uppbyggd genom två större delar: projekt sprungna ur den
strategiska planens fokusområden samt årsspecifika projekt för innevarande verksamhetsår.
Vissa projekt tar avstamp ur tidigare arbete medan andra startar från noll.
Fokusområdena listas i den strategiska planen och utgörs av områden och projekt som tar en
längre tid än ett år att genomföra.
I årets verksamhetsplan är sju av de tolv projekten konkretiserade från fokusområden i den
strategiska planen. Utöver det finns det fyra projekt som identifierats som viktiga för
Teknologkåren under verksamhetsåret 2018/2019 men som samtidigt är väl avgränsade för
att kunna genomföras under ett verksamhetsår.
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Fokusområde: Den digitala kåren i modern tid
1)

[16/17 - 18/19]

IT-infrastruktur på Teknologkåren

Det senaste verksamhetsåret har kantats av kraschar och annat strul i Teknologkårens
datorsystem vilket lett till stora konsekvenser i det dagliga arbetet för våra funktionärer.
Problembilden ligger mycket i att de system Teknologkåren använder idag har några år på
nacken samt att de personer med kunskap om systemet antingen börjar försvinna ur
organisation eller har försvunnit.
Vidare har sättet Teknologkårens funktionärer arbetar med digitala filer förändrats och det
finns ett större behov av att kunna jobba från olika platser samt att dela dokument med
varandra på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Arbetet har påbörjats till viss del under
verksamhetsåret 16/17 men mycket kvarstår.
Projektmål

●

●

Efter utredning, ta ett beslut i frågan
om Teknologkåren bör hantera sin
IT-infrastruktur på egen hand eller
vidareförmedla den till extern part.
Skapa en IT-infrastruktur för
datorkonton, mail-, fil- och
delningssystem m.m. anpassad efter
det arbetssätt som används i
dagsläget.

Effektmål

●

●

Fokusområde: Vilka är Teknologkåren?
2)

Teknologkårens IT-infrastruktur ska
inte vara beroende av om det finns en
hög IT-kompetens under ett specifikt
verksamhetsår.
Teknologkårens IT-infrastruktur är
långsiktigt hållbar och används på ett
enkelt och effektivt sätt av våra
funktionärer utan större
förkunskaper.

[16/17 - 18/19]

Implementation av varumärkesplattformen

Under verksamhetsåret 16/17 utreddes Teknologkårens varumärke och namn. Oavsett om
det mynnar ut i en förändring eller inte behövs det arbetas med att beslutet implementeras
och förankras ordentligt i hela organisationen. Teknologkåren behöver strategiskt jobba med
frågan för att behålla legitimiteten i eventuella förändringar och för att det faktiskt ska bli
något av projektet.
Projektmål

●

●

Lägg upp en strategi för hur
Teknologkåren ska arbeta med sitt
varumärke på ett sätt som tydliggör
varumärket både mot interna och
externa parter.
Genomför eventuella förändringar i
material som behöver förändras till
följd av varumärkesarbetet.
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●

●

Teknologkåren har en strategi för att
säkerställa ett starkt och tydligt
varumärke.
Teknologkårens hela organisation har
en vilja och en möjlighet att arbeta
med varumärket.
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Fokusområde: Centralorganisationen och sektionerna [17/18 -19/20]
3)

Vem gör vad - en organisationskartläggning

Begrepp som “Teknologkåren centralt”, “kåren centralt” och “centralorganisationen” har
börjat användas mer och mer. Skillnaden och likheterna mellan sektionerna och
Teknologkårens centralorganisation poängteras och synliggörs i hopp om att knyta
organisationerna närmare varandra.
Problemet är att det inte finns något tydlig utgångspunkt för vilka skillnaderna och likheterna
egentligen är och om de överhuvudtaget borde existera. Är centralorganisationen en extra
sektion? Konkurrerar centralorganisationen med sektionerna? Vem eller vilka aktörer riktar
sig centralorganisationen mot?
Projektmål

●

●

●

Kartlägg skillnaderna i vad
Teknologkårens centralorganisation
arbetar med och vad sektionerna
arbetar med.
Utred vilka förväntningar och krav
organisationerna ställer på varandra
och hur väl de uppfylls.
Sätt upp målsättningar för vad
Teknologkårens centralorganisation
bör arbeta med och/eller inte arbeta
med samt vilka eventuella
förändringar som måste göras för att
nå dit.
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●

Det finns en tydlig uppdelning av vad
Teknologkårens centralorganisation
borde hålla på med och inte hålla på
med (d.v.s. vad som borde lämnas åt
sektionerna).
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Fokusområde: Pedellens arbetsbelastning [17/18 - 19/20]
4)

Pedellen - Problembild och utredning

Det finns idag en negativ bild av att man som Pedell blir arg och bitter under sin
mandatperiod. Även om bilden kanske inte är helt sann så existerar problemet med att våra
Pedeller jobbar väldigt mycket, är ofta väldigt stressade och lever på gränsen till utbrändhet.
Det är inte ett nytt problem utan tidigare utredningar har gjorts med varierande omfattning.
De har dock inte genererat några lösningar.

Projektmål

●

●

Kartlägg och utred vilka
arbetsuppgifter Pedellen lägger sin tid
på och se hur stort problemet med
arbetsbelastningen är.
Ge förslag på lösningar som skulle
kunna genomföras för att minska
Pedellens arbetsbelastning och
förbättra dess situation.

Effektmål

●

Fokusområde: Kanslist - ekonom

Det finns en reell möjlighet för
Teknologkåren att genomföra
förändringar redan nästa
verksamhetsår så att Pedellens
arbetssituation kan förbättras.

[18/19 – 20/21]

5) Kanslist - ekonom
Teknologkåren har idag en ekonom som arbetar på 40 % samt en kanslist som även arbetar
som ekonomiassistent om sammanlagt 70 %. Teknologkårens ekonom uttryckte under
2016/2017 ett önskemål om att gå ner i tid och därav gjordes dagens fördelning. Men vår
ekonom har även uttryckt att hon med tiden vill minska sin arbetsgrad ytterligare och med
tiden sluta som Teknologkårens ekonom, detta samtidigt som vår kanslist är intresserad av
att öka sin arbetsgrad och även axla rollen som ekonom. Detta innebär att Teknologkåren
behöver ställa om för detta och även ha en plan så att inte kunskap går förlorad och att vår
kanslist har kunskapen för att ta över detta arbetet. Detta arbetet innebär även en översyn av
det administrativa arbetet som görs och de arbetsprocesser som finns.
Projektmål

●
●
●
●

Kartlägga vilka arbetsuppgifter som
idag görs av ekonom/kanslist
Utredda om arbetsgraden speglar
arbetsbördan
Ge kanslisten tillräcklig kunskap för
sitt framtida ekonomiarbete.
Utreda om det finns möjlighet för
kanslisten att avlasta heltidarnas
administrativa arbete ytterligare
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●

●

Teknologkåren säkerställer att vi inte
tappar ekonomikunskap eller
kontinuitet i verksamheten
Teknologkåren skapar en rimlig
arbetsbelastning och arbetstid för sina
anställda.
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Fokusområde: Intern Marknadsföring och rekryteringsprocess
[18/19 - 20/21]
6) Marknadsföring och rekrytering
Den senaste tiden har Teknologkåren kämpat med ett lägre söktryck till olika
funktionärsposter och oklarheter kring hur vår valprocess. Detta har skapat osäkerhet och
merarbete för delar av våra funktionärer. Samtidigt har Teknologkårens valberedning de
senaste åren flaggat för att deras arbete inte känns meningsfullt och är svårt att genomföra.
Detta har bland annat bidragit till svårigheter med att rekrytera en valberedning till
Teknologkåren centralt. Därav behöver Teknologkåren arbeta med sin interna
marknadsföring och rekryteringsprocess.

Projektmål

●
●
●

Utreda Teknologkårens rekrytering
och marknadsföring av poster
Utreda hur Teknologkårens
valberedning arbetar
Skapa en tydlig och rättssäker
valprocess för samtliga val inom
Teknologkåren

Effektmål

●

●
●

Öka medlemmarnas medvetenheten
kring Teknologkårens
funktionärsposter
Effektiv och tydlig valprocess för
sökande och funktionärer.
Tydlig roll för valberedningen och
deras arbete.

Fokusområde: Långsiktig ekonomiplanering

[18/19 – 20/21]

7) Långsiktig ekonomiplanering
Teknologkåren besitter idag en stark ekonomisk styrka, men vi behöver utreda hur vi som
studentorganisation kan förvalta denna på bästa sätt. Detta för att säkerställa en långsiktig
och hållbar ekonomi med möjlighet för framtida investeringar. Det finns även en efterfrågan
från företag och alumner att bidra till vår verksamhet för att visa sin uppskattning för det
arbete Teknologkåren gör idag och har gjort tidigare. Även LTH har visat intresse för att
hjälpa oss i denna frågan, då de via LU besitter kunskap inom detta område.
Projektmål

●
●

Utreda behovet av och möjligheterna
med ett donationssystem
Skapa en strategi för kårens
långsiktiga ekonomiska planering

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Effektmål

●

Teknologkåren får möjligheter att
förvalta sina ekonomiska tillgångar på
ett hållbart sätt och göra strategiska
satsningar.
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Årsspecifika projekt
8)

[Verksamhetsåret 18/19]

GDPR

Den 25 maj 2018 kommer en ny europeisk lag kring behandling av personuppgifter att börja
gälla, denna lagen ställer högre krav på hur personuppgifter samlas in, lagras och behandlas.
Teknologkåren berörs till stor del av den nya lagen, vilket gör att vi behöver se över våra
arbetssätt och lagring av personuppgifter. Detta arbetet har påbörjats under hösten 2017
men behöver dels följas upp och implementeras under verksamhetsåret 18/19.
Projektmål

●

●

9)

Implementera styrdokument som
möjliggör att Teknologkåren hanterar
och förvarar personuppgifter på ett
lagligt sätt
Teknologkåren är tydlig med hur de
samlar in och hanterar
personuppgifter oavsett anledning.

Effektmål

●

Teknologkåren skall behandla, lagra
och samla in personuppgifter på ett
rättssäkert sätt.

Civilingenjörsringen

Sedan hösten 2013 har styrelsen haft till uppgift att diskutera rättigheterna till vår logotyp
samt Civilingenjörsringen. Dessvärre är detta en komplicerad fråga som aldrig riktigt har fått
ta den plats den behövt, mycket på grund av tidsbrist och andra projekt som har varit högre
prioriterade. Men ju längre Teknologkåren väntar med att lösa rättighetsproblemet kommer
det bli ännu svårare att lösa problematiken.
Projektmål

●

Starta upp dialogen och
diskussionerna gällande rättigheterna.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Effektmål

●

Rättighetsfrågan blir utredd och vi
landar i en hållbar lösning gällande
rättigheterna för båda parter.

(7)
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10)

Kultur och ohälsa

Teknologkåren har lojala funktionärer som sliter med sina olika uppdrag. Teknologkåren bör
arbeta med hur visar vi vår uppskattning för deras arbete samt hur vi får alla att känna sig
välkomna och må bra i vår organisation. Vi kan idag bevittna hur fler och fler personer lider
av psykosocial ohälsa och Teknologkåren bör arbeta för att upprätthålla en god arbetsmiljö
och arbetsbelastning för sina funktionärer.
Projektmål

●

●

11)

Utreda hur Teknologkåren arbetar
idag för att främja god arbetsmiljö
och hur vi får alla må bra
Ta fram en handlingsplan för hur
Teknologkåren ska arbeta proaktivt
för att främja ett klimat där alla mår
bra och känner sig välkomna

Effektmål

●

●
●

Funktionärer inom Teknologkåren
ska känna sig välkomna i
organisationen
Teknologkåren ska främja ett hållbart
engagemang
Teknologkårens funktionärer ska
känna sig uppskattade och en
funktionärsroll skall vara givande.

Campus Helsingborg

Campus Helsingborg är i en utvecklingsfas. Både LU och Helsingborgs kommun vill se
Campus Helsingborg växa och stärka upp studentlivet i kommunen. Det är viktigt at
Teknologkåren är väl insatta i detta arbetet och aktivt arbetar med Campus Helsingborg.
Idag arbetar Ingenjörssektionen väldigt fritt och Teknologkåren centralt bör bidra till stöd
och hjälp i en större utsträckning än vad vi gör idag.
Projektmål

●
●

Utreda vad Teknologkåren kan bistå
ING med i deras verksamhet
Vara aktiva i debatten kring Campus
Helsingborg och Helsingborg som
studentstad
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Effektmål

●
●

Ytterligare knyta samman våra
Campus i Lund och Helsingborg
Utveckla ett starkare samarbete
mellan ING-sektionen och
Teknologkåren centralt

(8)
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12)

Överlämning

Verksamhetsplanen för 2017/2018 innehöll en punkt gällande en bra överlämning för kårens
funktionärer. En riktlinje togs fram för hur en bra överlämning ska utformas och vad den ska
innehålla. Men nu behöver Teknologkåren arbeta för att implementera denna riktlinje och
även följa upp så att arbetet fungerar i praktiken.
Projektmål

●

Implementera arbetet med en god
överlämning från Verksamhetsplanen
2017/2018

Effektmål

●

●

●

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Det är lätt att lämna över sitt eget
och tidigare postinnehavares arbete
till nya funktionärer samt att lämna
över hur olika gruppkonstellationer
har arbetat.
Som ny funktionär ska du inte
behöva vara beroende av din
företrädares närvaro i
överlämningen eller i tiden därefter.
Alla ska få ett skriftligt testamente
överlämnat till sig under
verksamhetsåret 2018/2019.
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Remisssvar inkomna gällande
verksamhetsplanen
Remissvar - Campus Helsingborg
Synpunkt nr. 1: Kanske vill vi bredda och utreda hur vi kan knyta ING närmare TLTH
centralt?
Svar: JA!
Åtgärd: Effektmålet utvecklas så att det innebär att målet är att skapa ett starkare samarbete
mellan Teknologkåren centralt och ING-sektionen.
Remisssvar - Civilingenjörsringen
Synpunkt nr. 1: Kan vi även öppna upp för att eventuellt utforma en ny ring med någon
mer samarbetsvillig?
Svar: detta skulle kunna vara en möjlighet, däremot äger inte Teknologkåren rättigheterna till
logotypen vilket innebär att något helt nytt behöver skapas. Men detta kan vara en sak som
gruppen tittar på.
Åtgärd: medskick kommer göras till den framtida arbetsgruppen för frågan att titta på
möjligheterna med en ny ring.
Synpunkt nr. 2: Jag är osäker på om jag tycker denna ska anses som en VP-punkt. Men lite
bryr jag mig inte vilket som. Men däremot tycker jag inte "Birger Pellas" ska nämnas vid
namn
Synpunkt nr. 3: Vill vi verkligen skriva "problematiken med Birger Pellas" i ett dokument vi
kommer publicera på vår hemsidan? Riskerar inte det att skapa mer problem? Jag tycker
meningen fungerar med att bara ta bort "med Birger Pellas".
Svar: På grund av svårigheter under längre tid att prioriterar anser arbetsgruppen det som en
viktig fråga att driva som en verksamhetsplanspunkt så att det blir prioriterat i högre
utsträckning.
Åtgärd: namnet tas bort.
Remisssvar - GDPR
Synpunkt nr. 1: Började inte arbetet hösten 2017?
Svar: det stämmer arbetet drogs igång under hösten men arbetet drog igång ordentligt under
våren därav skrivelsen.
Åtgård: ändras till hösten 2017 för inkludera när arbetet påbörjades.
Remisssvar - GDPR
Synpunkt nr. 1: Började inte arbetet hösten 2017?
Svar: det stämmer arbetet drogs igång under hösten men arbetet drog igång ordentligt under
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1

VP REMISS
Remisssvar gällande VP 18/19
Kårhuset Lund, 2018-03-24
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

våren därav skrivelsen.
Åtgård: ändras till hösten 2017 för inkludera när arbetet påbörjades.
Synpunkt nr. 2: Styrdokumenten kommer vi väl hinna ta fram i vår? Bör vi inte formulerade
som att göra uppföljning och implementering av de styrdokument som Anders och Oscar tar
fram?
Svar: det stämmer att styrdokumenten kommer vara klara då lagen träder i kraft.
Åtgärd: texten är omformulerad så att det betonar att det rör sig om implementering och
uppföljning.
Remisssvar - Intern marknadsföring och rekryteringsprocess
Synpunkt nr. 1: Sista meningen i bakgrunden är konstigt formulerad. Bör kanske stå
"Därför behöver Teknologkåren komma fram till hur det går att strategiskt arbeta med
marknadsföring av samtliga poster." alltså ta bort andra "går att".
Svar: stämmer!
Åtgärd: arbetsgruppen valde att omformulera hela stycket och hoppas alla meningar är
bättre formulerade.
Synpunkt nr. 2: Har vi statistik som stärker att det är en nedåtgående trend bland antal
sökande eller är detta bara för att det är karnevalsår och att vi som bara varit engagerade på
kåren något år inte har perspektiv? Som jag förstått det har heltidarposterna aldrig varit lätta
att fylla. Med detta vill jag inte säga att vi inte ska jobba med det, tycker bara att vi inte bör
använda för "dommedags-aktig" retorik när vi förklarar bakgrunden utan vara sakliga och se
längre än ett år tillbaka när vi pratar om trender.
Svar: arbetsgruppen har tittat på detta och sett att det har varit under en längre period ett
problem att rekrytera heltidare, kårstyrelse, utskottsordförande och även utskottsposter.
Men delar även bilden att texten var skriven med viss negativ ton och tar till sig detta.
Åtgärd: texten är nu omskriven för att försöka ge en mindre negativ vinkel.
Synpunkt nr. 3: Vi bör även ha som projektmål att se över hur våra valperioder ser ut och
hur de förhåller sig till sektionernas valperioder. Det kanske bör vara mindre utspritt för
tydligare marknadsföring exempelvis?
Svar: viktig del av rekryteringsprocessen att se över när och hur detta rekrytering sker. Men
lämnar det arbetet till en framtida projektgrupp.
Åtgärd: medskick görs till en projektgrupp om punkten går igenom.
Synpunkt nr. 4: Man bör döpa om punkten och lyfta in utredning av hur vi kan öka
bredden av funktionärskap. Kan vi skaffa en jobbarpool? Kan vi ha mer projektbaserade
funktionärer som kan initiera sina egna projekt och äska pengar för dessa? Osv.
Svar: arbetsgruppen har sett det som en viktig uppgift att skärma av uppgifterna för att dessa
inte skall bli för omfattande. Däremot tror vi att en jobbarpool och projektfunktionär
kommer vara varmt välkomna och uppskattade inom Teknologkårens organisation och ser
gärna att fler sådan här saker lyfts upp.
2
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

VP REMISS
Remisssvar gällande VP 18/19
Kårhuset Lund, 2018-03-24
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

Åtgärd: ingen ändring, men vill uppmana folk att finns intresse att skapa jobbarpool (finns
bland annat en för Puben Puben nu) eller att ha projektfunktionärer så finns det utrymme
för detta!
Remisssvar - Kanslist - Ekonom
Synpunkt nr. 1: I första effektmålet ska det stå "kontinuitet" och inte "kontinuerligtet".
Samt super viktig punkt. Bör man skriva något om att detta arbete bör göras tillsammans
med vad VP:n om pedellen kommer fram till?
Svar: tack för korrekturläsningen! Målen inkluderar bland annat en utredning hur heltidarna
kan avlastas ytterligare med administrativt arbete och kommer då bland annat inkludera
utredningen kring Pedellen.
Åtgärd: fixad stavningen
Synpunkt nr. 2: Projektmål nr 2: "Utredda om procenten speglar verksamheten eller bör
göras effektivare" är otydligt - Så förtydliga gärna innebörden!
Svar: tack för kommentaren, vi förtydligar tanken bakom det!
Åtgärd: vi omformulerade, hoppas det är tydligare nu!
Remisssvar - Kultur och ohälsa
Synpunkt nr. 1: Väldigt viktig punkt, också viktigt med samarbete med sektionerna här
Svar: vi delar helt detta!
Åtgärd: vi hoppas att alla funktionärer inom Teknologkåren centralt och sektionerna blir
inkluderade och skickar med detta till det vidare arbetet om punkten går igenom.
Synpunkt nr. 2: Sexigare namn behövs!
Svar: arbetsgruppen kan dela denna åsikten, men saknar dock fantasin att komma på ett
bättre namn som fortfarande beskriver ämnet och fortfarande tydlig nog för projekt.
Åtgärd: ingen åtgärd, men förslag tas tacksamt emot.
Synpunkt nr. 3: Har vissa synergier med punkt 8, att få våra funktionärer att känna sig
uppskattade. Förslagsvis för Studiesocialt ansvarig mer ansvar framöver att verka för
internutbildning av funktionärer på kåren. Eller åtminstone en koordinerande roll.
Svar: helt klart! Arbetsgruppen valde att omformulera målen lite.
Åtgärd: målen omformulerades av arbetsgruppen för undvika liknande skrivelser.

Remisssvar - Långsiktig ekonomiplanering
Synpunkt nr. 1: Bör man nämna i bakgrunden att budgetgruppen redan jobbar med detta?
Svar: arbetsgruppen väljer att inte lägga in det, men kommer göra ett medskick till
projektgruppen.
Åtgärd: om punkten går igenom kommer det göras ett medskick till projektgruppen.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Synpunkt nr. 2: Hur är dessa två mål kompatibla? Bör vara två olika fokusområden?!
Svar: till viss del så håller arbetsgruppen med, men anser att de hänger ihop på ett sådant sätt
att Teknologkåren bör se över du kan arbeta mer strategiskt med sin ekonomi.
Åtgärd: målen kommer ligga kvar som de är anser arbetsgruppen. Sedan är det upptill
projektgruppen att följa upp arbetet och kanske utveckla ett nytt projekt från det som denna
punkten landar i.
Synpunkt nr. 3: Ni ska ha i åtanke i ekonomifrågan att många fakturor är väldigt försenade i
dagsläget och vad det kan bero på.
Svar: arbetsgruppen anser att detta är saker som mer bör vägas in i andra punkter men även
tas med till det operativa arbetet hos Teknologkårens anställda och heltidarna.
Åtgärd: medskick om detta görs till de som arbetar med de ekonomiska arbetet.
Remisssvar - övrigt/övergripande
Synpunkt nr. 1: Verksamhetsplanspunkt att utvärdera UtbUs struktur och kanske också
med den specifika frågan kring om det ska finnas 4 heltidare inom utskottet.
Svar: arbetsgruppen diskuterade detta i det inledande arbetet. Men valde att välja bort denna
med förmån för andra punkter, då detta kommer följas upp via styrelsens beslutsuppföjning.
Åtgärd: följs upp av kårstyrelsens beslutsuppföljning och behöver därav inte prioriteras i
verksamhetsplanen.
Synpunkt nr. 2: Ny punkt kring donationssystem, utreda hur TLTH kan jobba med detta
och då även samarbeta med LTH
Svar: arbetsgruppen förstår vikten av denna punkten men anser att mycket av arbetet bör gå
in under punkten gällanden planeringen av det ekonomiska ur en strategisk vinkel.
Åtgärd: arbetsgruppen ser hur detta kommer inkluderas i punkten gällande den ekonomiska
planeringen. Det kommer göras ett medskick till arbetsgruppen om punkten går igenom.
Synpunkt nr. 3: Ni bör specificera någon tidsram för när testamenten skall komma in. Det
kan vara en bra utgångspunkt för sektionerna men även för de själva. Just nu står det att
postinnehavare skall få ett testamente under verksamhetsåret men inte mer.
Svar: arbetsgruppen tolkar som att denna synpunkt gäller punkten om överlämning. Denna
punkten gäller att efter verksamhetsåret skall alla funktionärer inom Teknologkåren centralt
få ett skriftligt testamente. Vilket innebär att för all överlämning hos Teknologkåren under
verksamhetsåret 2018/2019 skall alla få ett skriftligt testamente.
Åtgärd: ingen ändring görs, då arbetsgruppen känner att det är tydligt nog.
Synpunkt nr. 4: Bra punkter allihopa egentligen, även om vi kommer behöva bortprioritera
några. Speciellt intern marknadsföring och rekrytering är ett relevant område att jobba med
anser jag.
Svar: tack för feedbacken!
Åtgärd: -

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Synpunkt nr. 5: 15 - Kan bara beslutuppföljas. 11 - Borde kunna lösas snabbt om man bara
la det på en annan heltidare (vet att det suger dock) och 6. Kanslist - Är inte riktigt en VPpunk i sin renaste form enligt mig
Svar: Punkt 15, överlämning, kommer finnas kvar med motivering är att överlämning är
väldigt viktigt för att få till kontinuitet inom organisation och bör därav finnas som punkt.
Punkt 11, civilingenjörsringen, denna frågan har ingen hunnit prioritera sedan hösten 2013,
vare sig kårordförande eller styrelsen. Frågan har legat på beslutsuppföljning under längre tid
och arbetsgruppen tycker det är viktigt att frågan utreds ordentligt och får lov att ta den
platsen som den behöver.
Punkt 6, Kanslist - ekonom, arbetsgruppen kan väl till viss del hålla med om att det inte fullt
ut behöver vara en plan i verksamhetsplanen. Men eftersom detta är en stor fråga som
handlar om hur Teknologkåren kan utveckla sitt arbete och få en starkare organisation. Detta
kommer ge en enorm möjlighet för Teknologkåren att arbeta med att utveckla de anställdas
roll ur ett strategiskt sätt även för att kunna avlasta heltidarna och övriga funktionärer.
Åtgärd: Synpunkt nr. 6: ta bort punkten “Kultur och ohälsa”
Svar: arbetsgruppen anser att denna punkten är väldigt viktig för ett sunt funktionärsskap
och kommer att föreslå punkten till verksamhetsplanen för 2018/2019.
Åtgärd: Synpunkt nr. 7: snarare slå samman projekt där det finns synergier. 7 och 8. 13 och 7.
Svar: arbetsgruppen har valt att slå ihop 7 och 8, Intern marknadsföring och
rekryteringsprocessen till en och särskilja 13, Kultur och ohälsa från den.
Åtgärd: Synpunkt nr. 8: GDPR - det är viktigt att jobba med men är det inte möjligt att genomföra
detta i mindre skala än att ha det som en punkt i vp? Tex så är väl vissa styrdokument redan
på gång. Civilingenjörsringen - lite samma sak. Onödigt att ha med det som punkt bara för
att det inte genomförts av tidigare styrelser. Har någon tid att dra i det så vore det bra, annars
bör det kanske skjutas på ännu mer till förmån för mer aktuella projekt.
Överlämningspunkten tycker jag också kan bortprioriteras.
Svar: Arbetsgruppen anser att det är väldigt viktigt att GDPR prioriteras högt och att arbetet
med att implementera styrdokumenten genomförs som en verksamhetsplanspunkt så att
denna genomsyras i hela verksamheten.
Civilingenjörsringen och våra rättigheterna för logotypen är en väsentlig fråga för
Teknologkårens verksamhet och det är viktigt att frågan får prioriteras och ta den tiden som
frågan behövs då det med tiden annars kan innebära att vi helt förlorar chansen att lösa
frågan.
Överlämningspunkten anser arbetsgruppen väldigt viktig, utan en relevant överlämning och
introduktion till olika poster risker Teknologkåren att tappa kunskap och kontinuitet.
Arbetsgruppen finner därför att denna punkten är väldigt viktig för Teknologkårens
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verksamhet.
Åtgärd:
Synpunkt nr. 9: Ja endast punkt 7 att jobba med Informationsutskottets roll bör räcka.
Svar: arbetsgruppen har valt att sammanfläta punkterna med Intern marknadsföring och
rekryteringsprocess och tror med det arbetet att även informationsutskottets roll kommer bli
tydligare.
Åtgärd:
Synpunkt nr. 10: 7 och 8 borde slås ihop. Rekrytering, punkt 7, bör slås ihop valberedning
och informationsansvarig sinsemellan. Att ha ett uppskattat och givande funktionsärsskap på
kåren kan realiseras genom TackU och mer utbildning för våra funktionärer. Resurser finns
liksom.
Svar: punkterna 7 och 8 om Intern marknadsföring och rekryteringsprocess är nu
ihopslagna. Arbetsgruppen hoppas att den nya punkten nu är tydligare och fortfarande inte
för stor.
Åtgärd:
Synpunkt nr. 11: ta bort hela avsnittet om Samarbete mellan kåren och sektionerna.
Svar: arbetsgruppen har valt att prioritera bort detta avsnitt.
Åtgärd: Synpunkt nr. 12: Jag tycker att de strategiska områdena som konkretiseras till årsspecifika
projekt borde konkretiseras på nytt även i år. Även om projekten inte är färdiga har det
troligtvis hänt något som förändrar utgångspunkten för projektet - kanske både inom
projektet och runtomkring i och utanför kåren. Om det inte har hänt något - finns det något
som kan förändras i projektet som gör att det kommer hända något under nästa
verksamhetsår?

Om ni inte anser att så är fallet skulle jag verkligen vilja ha en motivering, projekt för projekt,
om varför det kan fortlöpa identiskt efter ett verksamhetsår!
Svar: arbetsgruppen delar mycket av denna åsikten och vi kommer att i motion skriva lite
kort om projekten som ligger kvar, samtliga projekt kommer även att redovisas av samtliga
projektgrupper i samband med VP-vernissagen på FM5.
Åtgärd: motionen kommer innehålla information om samtliga projekt som finns i nuvarande
verksamhetsplan som kommer att finnas kvar i den kommande verksamhetsplanen.
Remisssvar - Rekryteringsprocessen
Synpunkt nr. 1: Till skillnad från punkt 7 där jag faktiskt ser vissa brister i hur posten
Informationsansvarig utvecklats jämfört med vad det var tänkt att den skulle göra från
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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början, marknadsför vad kåren görs, dess poster och hjälpa till med rekrytering, undrar jag
om denna inte bara handlar om att vi är dålig på att läsa våra styrdokument samt inte kan ta
egna initiativ? Vi har redan en policy för Valberedningen som tydligt förklarar deras process
och i år jobbar man med att göra kravprofilerna bättre.
Svar: arbetsgruppen kan väl till viss del hålla med om detta och har därför valt att baka ihop
punkterna om marknadsföring och rekryteringsprocessen till en punkt. Med detta hoppas vi
på att arbetet fokuserar på de väsentliga delarna med projektet.
Åtgärd: sammanflätat punkten om rekryteringsprocess och marknadsföring.
Synpunkt nr. 2: Denna punkt borde kanske också inkludera en titt på valprocesser för
funktionärer som väljs av utskott/styrelsen med ett dokument som ger utskotten en
övergripande guide till hur de håller ett effektivt funktionärsval.
Svar: arbetsgruppen har sammanflätat en ny punkt som kommer inkludera samtliga poster
inom Teknologkårens centralorganisation.
Åtgärd: förhoppningen är att nya punkten kommer inkludera samtliga funktionärsposter.
Synpunkt nr. 3: Jag anser att det inte går att betona nog hur viktigt kontinuitet är inom en
organisation vars verksamhetsperiod sker på årsbasis. Utan kontinuitet inom en organisation,
utan förtroendevalda att bära kåren framåt så faller hela kåren. För mig är en valberedning ett
organ för att säkra kontinuitet inom en organisation, således även den absolut viktigaste
instansen inom en organisation. För utan kontinuitet förs inte en organisation framåt. Den
trampar vatten för att hålla sig över ytan.

Två gånger har jag blivit valbered på TLTH, jag blev inte imponerad någon gång av
valberedningen. Min bakgrund är att jag valberetts till poster inom studentlivet i sex år nu.
Varav fyra på nationell nivå. Det finns en enormt outnyttjad potentiell i valberedningen på
TLTH. För att vara lite smått övergripande. En valberedning skulle börja sitt arbete med att
göra sin omvärldsanalys för att sedan gå vidare med att marknadsföra uppdragen. Då
tillsammans med informationsansvarig. Sedan förankra sin förslag till diverse uppdrag. Och
till sist representera sitt förslag. I detalj ser samma process ut som följande. Formulera
uppdraget --> analysera organisation --> ta fram kompetensprofil --> skapa strukturerad
ansökningsprocess --> bedöm utifrån kompetensprofil --> sätt samman förslag --> förankra
inom organisationen --> överlämna. För mer bakgrund så får man konsultera boken
"Ordning och bereda". Men något som man inte får glömma är att låta valberedningen
presentera inför fullmäktige hur man gått tillväga och hur processen gått till för att sedan
resultera i valberedningens nomineringar, för att fullmäktige skall ta valberedningens förslag
på allvar krävs det förståelse och insyn i processen.
Svar: arbetsgruppen tackar för synpunkten och delar helt åsikten! Vår förhoppning är att den
punkten kan leda till ett sådant arbete!
Åtgärd:
Remisssvar - Samarbete mellan kår och sektion
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Arbetsgruppen har valt att ta bort denna punkten ur den föreslagna verksamhetsplanen men
svarar här på alla inkomna synpunkter.
Synpunkt nr. 1: Det finns ju redan en VP om organisationskartläggning som fokuserar på
Kåren gentemot sektionerna.
Synpunkt nr. 2: I bakgrunden bör man nämna arbetet med organisationskartläggningen så
att man tar vidare det arbetet om vem som gör vad och låter det ligga till grund för hur
kommunikationen ska skötas.
Synpunkt nr. 3: Det är inte klart hur denna relaterar till Organisationskartläggningen,
förtydliga gärna det.
Svar: arbetsgruppen valde att stryka denna till förmån för andra punkter och hoppas att
organisationskartläggningen och andra punkter gör det möjligt att uppfylla dessa mål ändå.
Åtgärd: Synpunkt nr. 4: Projektmålet vill utreda *om* något bör ske, men effektmålet är väldigt
vinklat efter att frågan om redan är besvarad. Den borde därför omformuleras.
Svar: arbetsgruppen delar vinkligen och har därför även slopat punkten nu.
Åtgärd: Synpunkt nr. 5: Bredda punkten för att inkludera externa samarbeten, dags att utvärdera
Studentlund! ;))))
Svar: det finns alltid möjlighet att göra dessa utvärderingar löpande och detta är saker som
bör göras efter dialog med styrelsen.
Åtgärd: I Teknologkårens tjänst,

PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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Motion: revidering SOUP
Bakgrund
Sommaren 2014 påbörjades arbetet med att göra en större revidering av Teknologkårens
åsiktsprogram, det arbetet mynnade ut i att hösten 2015 antogs den Studiesociala och
utbildningsprogram (hädanefter kallat SOUP) som Teknologkåren har och använder idag.
En punkt i Verksamhetsplanen för 2017/2018 är revideringen av SOUPen, detta arbetet
inleddes sommaren 2017 med en genomgång av SOUP mellan avgående och pågående
heltidare som arbetar med SOUPen. Där togs det fram lite olika ändringsförslag som sedan
har diskuterats av arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har därför tagit fram förslaget som finns bifogat, alla ändringar i dokumentet
är markerat i rött samt förflyttningar av åsikter är markerat i blått.
Arbetsgruppens sammansättning har varit: Patrik Gustafsson, Hanna Järpedal, Pontus
Landgren, Marcus Bäcklund och Tobias Wrammerfors.
Remiss
Den reviderade version av SOUPen har varit ute på remiss till Kårstyrelsen, Kårfullmäktige,
Sektionsstyrelserna, Studieråden, Teknologkårens studentrepresentanter i olika organ och
heltidarna. Efter avslutad remiss gick arbetsgruppen igenom alla inkomna synpunkter och
samtliga svar går att återfinna i bifogat material, från detta material gjordes även en del
ändringar i SOUPen.
Ändringar
I hela dokumentet är det är tre saker genomgående ändrat:
- TLTH är ändrat till Teknlogkåren, i enlighet med den grafiska profilen
- studeranderepresentant är ändrat till studentrepresentant, detta då
studeranderepresentant åsyftar yrkesstudenter och studentrepresentant används av
både LTH och LU.
- kvalitét är ändrat till kvalitet, detta då kvalitet är det rekommenderade ordet att
använda av språkrådet.
Övriga ändringar är gjorda med bakgrund av dagens utbildningspolitiska läge och enligt
erfarenhet från det utbildningspolitiska arbete Teknologkåren har genomfört.
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Beslutsförslag
Vi yrkar
att
anta den reviderade versionen av Teknologkårens Studiesocial- och
utbildningspolitiska program.

I arbetsgruppens tjänst, dag som

PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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TLTHs
Teknologkårens
STUDIESOCIALA OCH
UTBILDNINGSPOLITISKA PROGRAM

Inledning
I detta dokument används följande förkortningar och uttryck:
● Högskolan – med detta menas svenska högskolor och universitet i allmänhet.
● LU – Lunds Universitet
● LTH – Lunds Tekniska högskola
● Teknologkåren – Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Syftet med TLTHsTeknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program
(TLTHsTeknologkårens SOUP) är att redovisa TLTHsTeknologkårens åsikter rörande
grundutbildningen och studenternas studiesituation. Åsiktsdokumentet bör användas för att
skapa debatt rörande utbildningens form och innehåll med målet att uppnå en högre
utbildningskvalitéet. Därför bör samtliga studeranderepresentanterstudentrepresentanter i LTHs
beslutande och beredande organ vara väl insatta i och företräda de åsikter som presenteras i
programmet. Dokumentet avses användas som ett verktyg för ett effektivt påverkansarbete och
ge stöd till TLTHs Teknologkårens studeranderepresentanter studentrepresentanter i deras
uppdrag.
Eftersom omvärlden är föränderlig kommer programmet att behöva uppdateras kontinuerligt.
Detta är en förutsättning för att de angivna ställningstagandena ska vara relevanta.
Åsiktsdokumentet kan laddas
http://www.tlth.se/documents.

ner

eller

läsas

via

Teknologkårens

hemsida

Den första versionen av TLTHs Teknologkårens SOUP antogs av TLTHs Teknologkårens
fullmäktige 1994-12-01.
Detta program antogs av TLTHs Teknologkårens Fullmäktige 2015-10-15, programmet har
sedan blivit reviderat av TLTHs Teknologkårens fullmäktige 2018-0X-XX.
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1. Högskoleutbildningens och studentinflytandets
värde
Högskolan bidrar med värdefull kunskap åt framtidens samhällsaktörer. Utbildning har
även en stor inverkan på individens livskvalitéet och samhällets möjlighet att möta
utmaningar och säkerställa social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. På sikt bör alla
individer ges möjlighet till högre utbildning, men kvalitéet ska alltid överordnas
kvantitet. Studentkårerna ska bidra till att utbildningarna håller en hög kvalitéet genom
att kritiskt granska universitetens verksamheter och att föra fram studenternas intressen.
Samarbetet mellan TLTHTeknologkåren och LTH spelar en viktig roll i denna process
och bör värderas högt och främjas av båda parterna.

1.1 Den högre utbildningens roll i samhället
Högskolan är en av samhällets viktigaste resurser eftersom högskolan bidrar med värdefull
kunskap åt både framtidens och samtidens samhällsaktörer. Högskolans centrala verksamheter
kan delas in i tre områden: Forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället.
Högskolan ska vara en ryggrad i samhället som tar tillvara gårdagens kunskap och ackumulerar
mänskligt vetande inom alla ämnen, vetenskapliga liksom konstnärliga. Den ska utgöra en
mötesplats för intressanta och skapande möten. och kKunskapen ska kanaliseras till
kommersiella och offentliga intressen för att skapa samhällsnytta. Högskolan ska skapa
förutsättningar för både personlig utveckling och samhällsutveckling, och förbereda framtidens
samhällsaktörer med både kunskap och förståelse.

1.2 TLTHsTeknologkårens roll
Studenterna vid LTH organiseras i en fristående studentkår, TLTHs Teknologkåren, som inte är
organisatoriskt underordnad högskolan. TLTHs syfte är att tillvarata studenternas intressen och
samla studenternas åsikter gentemot lärosätet. Teknologkårens syfte är att bevaka och medverka
i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Därtill ska
Teknologkåren tillvarata studenternas intressen och samla studenternas åsikter gentemot
lärosätet. Genom att samordna och utbilda studeranderepresentanter studentrepresentanter i
beslutande och beredande organ bidrar TLTH Teknologkåren till att LTHs utbildningar håller
en hög kvalitéet. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att det finns ett gott samarbete
mellan TLTH Teknologkåren och LTH. Samarbetet bör värderas högt och främjas av båda
parterna. TLTH Teknologkåren ska trots detta samarbete kritiskt granska verksamheten vid
LTH och LU och på så sätt bidra till deras kvalitetsutveckling. TLTHs Teknologkårens
samarbeten med externa parter får aldrig inkräkta på studentkårens syfte.

1.3 LTH som en del av LU
LU är ett av Nordens äldsta universitet och har ett starkt varumärke ut mot världen, något som
LTH bör ta del av. Genom att LTH är en fakultet inom LU ges både studenter och forskare
ökade chanser till tvärvetenskapliga utbyten. LTH bör samarbeta med övriga fakulteter för att
säkerställa att studenterna blir välutbildade och konkurrenskraftiga individer som kan ta sig an
industriella och samhälleliga problem på ett kompetent och medmänskligt sätt. LTH ska vara en
förebild för LU:s övriga fakulteter samt bidra till att LU är ett universitet i världsklass.

1.4 Antalet utbildningsplatser
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Högskolan bör på sikt anpassas för att ge alla individer möjlighet till högre studier, men detta för
får inte ske på bekostnad av utbildningens kvalitéet. Att öka tillgängligheten på högre utbildning
är ett samhällsintresse och en viktig faktor för att skapa social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet. Det är inte utfärdade examina utan individens utbildningsnivå som leder till en högre
livskvalitéet. Antalet och fördelningen av utbildningsplatser ska möta såväl studenternas som
samhällets och arbetsmarknadens efterfrågan. Anpassningen av antalet studieplatser ska utgå
ifrån en självkritisk granskning av lärosätets utbud. En examen från LTH ska vara en
meriterande kvalitetsstämpel och LTH måste därför först och främst kunna säkerställa
utbildningarnas kvalitéet.

1.5 Uppdragsutbildning
Universitetet ska sprida kunskap till samhället såväl som främja det livslånga lärandet.
Uppdragsutbildning till myndigheter och företag, vars verksamhet har en tydlig anknytning till
samhällets vidareutveckling, bör därför vara möjligt. Uppdragsutbildningen ska under inga
omständigheter inverka negativt på högskolans ordinarie utbildning genom att frånta tid, energi
och resurser avsatt till ordinarie utbildning. Eftersom uppdragsutbildning inte följer den vanliga
antagningsprocessen skall den ej heller är det också orimligt att den ska ge högskolepoäng. Dock
skall särskild antagning vara möjligt och då kunna ge högskolepoäng, exempelvis för nyanlända
akademiker. Däremot ska det Det ska vara omöjligt att köpa sig in på en högskoleutbildning.
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2. Förutsättningar för en demokratisk högskola
Högskolan ska styras demokratiskt och på ett sätt som möjliggör för studenter och
anställda att påverka de beslut som berör dem. Ledarskapet på högskolan bör grunda
sig i akademin och anställda med ledarpositioner bör uppmuntras att delta i
ledarutbildningar. Vilka som ges möjlighet att studera vid högskolan ska inte styras av
ekonomiska resurser; studier ska vara avgiftsfria för alla.

2.1 Styrning
Högskolan ska alltid styras som en oberoende och demokratisk verksamhet. För att säkerställa
detta ska styrningen av LTH bestå av tydliga och transparenta processer. Ledare vid LTH ska
styra verksamheten på sådant sätt att en balans uppnås med avseende på samverkan, utbildning
samt forskning. Ledarskapet bör grunda sig i akademin, vilket innebär att personer på
ledarpositioner bör ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens samt bedriva undervisning eller
forskning. För att den sortens styrning ska vara uppnåelig och kvalitativ bör LTH tillhandahålla
utbildningar inom ledarskap samt uppmuntra anställda med ledarpositioner att delta i dessa.

2.2 Högskolans samverkan med det omgivande samhället
Det är av största vikt att högskolan samverkar med det omgivande samhället. Högre utbildning
och forskning är grundpelare för ett modernt och demokratiskt samhälle. Dessutom är
samverkan med samhället i sin tur en grundpelare för att högskolan ska kunna vara demokratisk.
Fler än de som befinner sig inom akademin måste, genom diskussion och debatt, ha möjlighet
att påverka högskolans verksamhet. Högskolans syfte är större än att enbart förse marknaden
med arbetskraft; LTH ska även forma framtidens ledare inom teknik och samhällsutveckling.
LTH ska därför i första hand vara en plats för lärande och personlig utveckling vars huvudmål
är att bidra till samhällsnyttan.

2.3 Högskolan som demokratisk organisation
En väl fungerande demokratisk organisation kräver att såväl representanter för högskolan som
studenterna ges möjlighet att komma till tals och påverka organisationens verksamhet. Därför
ska studenter och personal vid LTH delges relevanta underlag som berör utvecklingen av
lärosätets verksamhet samt ges en reell möjlighet att påverka de beslut som fattas vid lärosätet.
Aktörer utanför högskolan ska inte tillåtas att utöva en negativ inverkan på utbildningens
kvalitéet eller studenternas situation. Partipolitiska och näringslivets intressen ska inte tillåtas att
överordnas högskolans syfte och värderingar.

2.4 Högskolans finansiering
Högskolans tre huvudsakliga verksamheter; forskning, utbildning och samverkan med det
omgivande samhället, bör till största delen finansieras separat. tas hänsyn till i högskolans
finansieringsmodell. För att säkerställa fortsatt hög kvalitéet på utbildningarna bör högskolan
undantas från de ekonomiska effektiviseringskrav som läggs på statliga myndigheter, fokus bör
istället ligga på kvalitetsutveckling. Finansieringen av grundutbildningen ska vara tillräcklig för
att säkerställa en hög utbildnings kvalitéet och en god studiemiljö för alla studenter.
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2.5 Högskolans relevans
För att LTHs studenter ska kunna bidra till samhällsnyttan behöver de tillägna sig relevanta
kunskaper om hur tekniska problem kan lösas i dagsläget, men även i framtiden.
Utbildningarnas utformning ska utgå från samhällets nuvarande behov och de ska dessutom
förbereda studenterna för framtida utmaningar. Eftersom omvärlden ständigt förändras är det
naturligt att även LTHs utbildningsutbud och upplägg gör det. LTH ska göra egna och granska
andra myndigheters omvärldsanalyser för att identifiera potentiella utvecklingsområden.
Omvärldsanalyserna ska användas som underlag vid utformning av utbildningarna.

2.6 Studeranderepresentanter Studentrepresentanter
Det ska finnas representanter från både lärarkollegiet och studentkåren i alla högskolans
beslutande och beredande organ som behandlar frågor som rör utbildningen eller studenternas
situation, likaså bör det finnas studentrepresentanter i rådgivande organ då studentkåren så
önskar. Studeranderepresentanter Studentrepresentanter ska ges goda möjligheter att axla
ansvaret som ledamöter. Kallelser och fullständiga beslutsunderlag ska vara ledamöter, ordinarie
såväl som suppleanter, tillhanda i god tid innan sammanträden för att säkerställa att alla
ledamöter kan vara väl förberedda inför mötet. Studeranderepresentanter Studentrepresentanter
ska alltid ges närvaro-, yttrande- och yrkanderätt i organen. Ordinarie studeranderepresentanter
studentrepresentanter ska dessutom alltid ha rösträtt.

2.7 Fördelning av mandat
Utformningen av högskolans organisation ska säkerställa att varken studenter, lärare,
allmänföreträdare eller tjänstemän utesluts ur beredning eller beslut som påverkar deras situation
vid lärosätet. I beslutande och beredande organ ska mandaten fördelas på ett sådant sätt att
representanter både från högskolan och från studentkåren ges en reell möjlighet att påverka
processen och de beslut som tas. Därför ska varken studenter, lärare, allmänföreträdare eller
övrig personal ensamt erhålla majoritet i sådana organ.

2.8 Administrativt stöd
Det bör ställas höga krav på högskolans administrativa organisation i att stödja den
demokratiska processen. Transparensen måste vara hög så att alla berörda parter av ett ärende
ska kunna följa beslutsförfarandet. För att en demokratisk högskola ska vara effektiv bör
sakkunniga tjänstemän finnas i beslutande och beredande organ. Samtliga ärenden och
handlingar ska alltid finnas lättillgängliga.

2.9 Studieavgifter
Utbildning är inte ett privilegium, det är en förutsättning för ett hållbart och utvecklande
samhälle. Det ligger såväl i samhällets som i individens intresse att det är talang och intresse som
styr möjligheten till högre studier, inte tillgången till ekonomiska resurser. Studier vid högskolor
och universitet ska vara avgiftskostnadsfria eftersom kostnader är en tröskel för många
presumtiva studenter en avgift är en tröskel för en del sociala grupper. För att öka rörligheten
ska studier även vara avgiftskostnadsfria för studenter från andra länder.
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3. Utbildningens upplägg
Upplägget av LTHs utbildningar måste vara sådant att det finns utrymme för
studenternas individuella studietekniker och behov. Det ska finnas en flexibilitet i
upplägget, både vid byte av lärosäte eller program inom LTH och i möjligheten att läsa
enskilda kurser. Information om utbildningarna, som exempelvis studiehandboken och
schema, ska tidigt finnas lättillgängligt för studenterna så att det är möjligt för dem att
planera sin studietid. Att LTH är en del av LU leder till ökade möjligheter för
tvärvetenskapligt utbyte, vilket bör utnyttjas i hög utsträckning.

3.1 Grundläggande förutsättningar
Högre utbildning ska alltid vila på konstnärlig eller vetenskaplig grund. Det ska finnas ett
progressivt lärande inom både ämneskunskap och mot övriga examensmål på LTHs program.
Kurser i programmens senare del bör i regel bygga på tidigare kurser. Programmen bör vara
uppbyggda så att studenten arbetar mot examensmålen kontinuerligt under hela utbildningen.
För ett lyckat examensarbete krävs det särskilt att högskolan lär ut adekvata kunskaper inom
metodik och akademiskt skrivande, samt att en tydlig progression finns inom dessa områden.

3.2 Planering av program och kurser
Utbildningarna som ges vid LTH kräver alla ett stort engagemang av studenterna. För att
studenterna ska kunna tillgodogöra sig kunskapen på ett effektivt sätt krävs att utbildningarnas
upplägg är bra och välstrukturerade. Det är viktigt att planeringen av utbildningarna och enskilda
kurser görs på ett sådant sätt så att det finns utrymme för studenternas individuella
studietekniker och behov. Utbildningarna måste också vara utformade på ett sätt som tar hänsyn
till de enskilda studenternas olika behov och förutsättningar. Därtill ska det ej hämma
studenternas möjligheter för utbytesstudier. Därför bör utbildningens planering, samordning
och uppföljning ske i samförstånd mellan studenter och lärare.

3.3 Studiehandboken
Inför varje nytt läsår ska LTH ta fram en studiehandbok som innehåller fullständiga
utbildningsplaner, kursplaner och läro- och timplaner. Studiehandboken ska också innehålla
information om stödfunktioner, som exempelvis studenthälsan, och administrativa frågor, som
exempelvis tillgodoräknande och kursanmälan. Studenterna ska i god tid innan läsårets början få
tillgång till studiehandboken för att kunna planera sina studier. Handboken ska finnas tillgänglig
digitalt och vara utformad på ett sådant sätt att studenterna enkelt kan tillgodogöra sig
informationen. Även presumtiva studenter bör ha tillgång till studiehandboken.

3.4 Mobilitet
I en allt mer globaliserad värld ökar kraven på utbildningarnas flexibilitet. Utbildningarna som
ges vid LTH ska hålla en hög kvalitéet och vara gångbara såväl nationellt som internationellt.
Det ska vara möjligt att ta ut en kandidatexamen inom ett annars sammanhållet
utbildningsprogram, men en skarp uppdelning mellan kandidat- och mastersprogram är inte
önskvärt om det går ut över utbildningen som helhet. En student som påbörjar sina studier vid
LTH ska garanteras en studieplats under hela sin studietid. Studenterna ska också ha möjlighet
att, om de så önskar, byta mellan olika lärosäten och då kunna tillgodoräkna sig relevanta kurser
som de redan har läst.
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3.5 Byte av utbildningsprogram
Förutsatt att en student uppfyller förkunskapskraven ska den ha möjlighet att byta
utbildningsprogram inom fakulteten. Studenten ska då kunna tillgodoräkna sig kurser eller delar
av kurser som den redan har läst om motsvarande kursinnehåll finns i det sökta programmet.
Antagningen till det nya programmet ska ske på ett rättssäkert och rättvist sätt. Det ska på
motsvarande sätt vara möjligt att byta specialisering.

3.6 Tvärvetenskap
Tvärvetenskapligt utbyte bidrar till hög utbildningskvalitet och ger både studenter och lärare för
nya perspektiv. Studenterna vid LTH bör ha möjlighet att läsa kurser där de samverkar med
såväl studenter från andra program inom LTH som andra fakulteter vid LU. Detta låter
studenterna utveckla sin specifika kompetens och lära sig arbeta med personer med annan
utbildningsbakgrund än de själva. Vidare finns ett brett spektrum av kompetenser inom LU som
LTH bör utnyttja för att tillhandahålla kurser som ligger utanför den egna fakultetens område.
Ett gott samarbete mellan universitetets fakulteter ska eftersträvas för att tillhandahålla såväl
gemensamma kurser som tvärvetenskap inom enskilda program.

3.7 Valfria kurser
Valfria kurser ska ingå som en naturlig del av alla LTHs program. Som en del av LU kan LTH
erbjuda studenterna ett betydligt bredare utbud av valfria kurser än många andra tekniska
högskolor. De som läser vid LTH kan därmed ges möjlighet att specialisera sig inom vitt skilda
områden eller skaffa sig en bredare och mer tvärvetenskaplig kompetens. LTH bör dra nytta av
LU:s stora kursutbud och låta studenterna tillgodoräkna sig kurser vid LU, både inom och
utanför LTH. Om dessa kurser inte ryms inom det valfria blocket i studentens
utbildningsprogram bör kurserna, om studenten önskar, ingå som extra kurser i studentens
diplom efter avslutad utbildning.

3.8 Yrkesutbildningarna
Flertalet utbildningar som ges av LTH leder till både en yrkesexamen och en akademisk examen.
Detta ställer höga krav på såväl praktisk yrkesskicklighet som goda akademiska färdigheter. En
examen från LTH är en kvalitetsstämpel och det är viktigt att de studenter som lärosätet
utexaminerar besitter de kunskaper som förväntas av dem, såväl bredd som spets. Studenterna
måste få möjlighet att specialisera sig inom det område de själva väljer, både för att ta tillvara
studentens intressen och tillhandahålla den mångfald arbetsmarknaden och samhället i stort
kräver. Civilingenjörsutbildningen ska vara utformad med ett obligatoriskt basblock för bredd
och ett block med valbara kurser för specialisering fördjupning.

3.9 Schema
Närvaro under föreläsningar, övningar och seminarium ska i normalfallet vara frivillig.
Kursinformation ska spridas på ett sätt som gör att studenterna enkelt kan tillgodogöra sig den
utan att närvara vid undervisningstillfällena. Utbildningarna vid LTH ska planeras så att de
studenter som vill har möjlighet att delta i all schemalagd undervisning på obligatoriska och
alternativobligatoriska kurser inom sitt program. Lärosätet bör även göra sitt yttersta för att
förhindra schemakrockar när studenterna själva väljer sina kurser, exempelvis under
specialiseringen. Detta gäller i synnerhet obligatoriska moment. Schema och kursprogram ska
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finnas tillgängliga för studenterna senast fyra veckor före varje läsperiods början och korrekt
spegla kursens alla moment.

3.10 Det akademiska året
Varje lärosäte ska ha möjlighet att planera inläsningsveckor och tentamensperioder efter sina
egna behov, så länge detta inte inkräktar på studenternas möjlighet att samla värdefull
arbetslivserfarenhet. Upplägget med inläsningsveckor och tentamensperioder låter studenterna
själva planera sina studier utifrån sina behov, och bör bibehållas på de program som använder
det. En förutsättning för framgångsrika studier är att studenterna ges möjlighet till återhämtning.
Studenterna bör därför ha återhämtningsperioder då de inte måste studera eller lönearbeta för
att klara sitt uppehälle. Planering av kurser och läsperioder ska också ta hänsyn till studenternas
arbetsbelastning och säkerställa att studenterna har en jämn arbetsbelastning över hela det
akademiska året.

3.11 Ett aktivt kunskapssökande
För att studenterna ska ha möjlighet att utvecklas och lära sig så mycket som möjligt under sin
studietid krävs goda möjligheter till informationssökning. Studenterna ska ha möjlighet att
självständigt söka information och tillägna sig kunskaper som berör deras ämnesområde. En
förutsättning för ett aktivt kunskapssökande är tillgång till relevanta databaser och väl
fungerande bibliotek. Studenterna bör även ha tillgång till publicerade artiklar inom andra
discipliner för att kunna tillgodogöra sig ett tvärvetenskapligt perspektiv.
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4. Rekrytering och antagning
Rekrytering till högskolan ska göras brett och antagningsprocessen får inte missgynna
någon samhällsgrupp. Urvalet ska baseras på de sökandes möjlighet att lyckas med
studierna. En rättsäker antagningsprocess där samtliga sökande bedöms på lika villkor
ska vara en självklarhet. Högskolan behöver också anpassas för att nå en större
målgrupp än den som traditionellt genomgår högskolestudier.

4.1 Rekryteringsarbetet
Högskolan ska utföra ett aktivt rekryteringsarbete för att locka studenter till teknisk utbildning.
Ett aktivt rekryteringsarbete leder till att intresset för teknik väcks tidigt och till att volymen av
presumtiva studenter ökar. Högskolan ska också arbeta aktivt för att motverka social
snedrekrytering.

4.2 Möjlighet till högskolestudier
En högskola som är till för alla måste anpassa utbildningen för en större målgrupp än den som
traditionellt genomgår högre utbildning. Likvärdiga studievillkor som tar hänsyn till studenternas
olika behov ska gälla för alla som antas, oavsett social socioekonomisk bakgrund. Om en individ
saknar grundläggande, eller specifik, behörighet för att läsa på högskolan ska det alltid finnas
goda möjligheter att komplettera denna.

4.3 Urvalskriterier
För att antagningen ska vara rättvis och rättssäker är det viktigt att uppsättningen av
urvalskriterierna regleras nationellt. Vilka av kriterierna som ska användas bör dock fastställas i
samråd med varje högskola. Högskolan känner sina utbildningar bäst själv och kan därmed sätta
krav som svarar mot utbildningens svårighetsgrad. Varje högskola bör dessutom ha rätt att
utifrån utbildningens karaktär utforma särskilda behörighetskrav. Ett bra sätt att avgöra om
personer är har förutsättningar för att tillgodogöra sig en viss utbildning kan vara
antagningsprov, där kunskaper eller färdigheter som är viktiga under utbildningen utvärderas.
Ett sådant antagningsprov ska vara avgiftsfritt. Urvalskriterier och processer ska vara
transparenta för att en skall förstå varför denne blev antagen.

4.4 En rättvis antagning
Möjligheten till utbildning är en mänsklig rättighet. Alla individer ska konkurrera på lika villkor
om de tjänster och utbildningsplatser som högskolan tillhandahåller. Det ska vara omöjligt att
köpa sig en utbildningsplats. Det är också viktigt att de studenter som antas har tillräckliga
förkunskaper för att ha en reell chans att lyckas i sina studier. Därför ska urvalet till högskolan i
första hand grunda sig på sökandes förutsättningar till studieframgång. Arbetslivserfarenhet bör
vara en merit som kan beaktas vid antagning till högskoleutbildning, eftersom det perspektiv
som följer med arbetslivserfarenhet kan vara av nytta både för den berörda studenten och för
utbildningen i stort.

5. Utvärdering och kvalitéet
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Utvärderingar är en värdefull och nödvändig metod för att säkra och utveckla
kvaliténeten i utbildningen. Utvärderingar är också ett instrument för studenterna att
kunna utöva inflytande på sin utbildning. För att ta vara på resultaten från
utvärderingarna ska uppföljning av utvärderingarna ske regelbundet. Dessutom ska
resurser avsättas för att kvalitetsutveckla utbildningarna, med utgångspunkt i
utvärderingarnas resultat.

5.1 Rapporterande utvärderingar
I varje kurs som ges vid LTH ska en rapporterande kursutvärdering genomföras enligt CEQsystemet. Det ska vara möjligt, för såväl studieråden och TLTH centralt studentrepresentanter
som för kursansvariga och LTH centralt, att lägga till ytterligare frågor för att mäta
kvalitetsaspekter som inte nödvändigtvis täcks in av de ursprungliga frågorna. I en CEQ-process
ska det ingå ett utvärderande moment och uppföljning på detsamma tillsammans med
kursansvarig, programledning och studenter. LTH och studenter delar ansvaret för att tillsätta
kursrepresentanter. Slutrapporterna ska användas som underlag för årliga förbättringar av LTHs
kurser och skickas ut till samtliga studenter som deltagit i kursomgången. LTH skall också se till
att samtliga slutrapporter finns lättillgängliga vid kursval och att kursansvarig informerar om
utvärderingens resultat samt förändringar som skett i kursen vid varje ny kursstart.

5.2 Operativa utvärderingar
Utöver den rapporterande utvärderingen ska alla LTHs kurser utvärderas löpande under kursens
gång. De operativa utvärderingarna gör det möjligt för lärarna att utvärdera studenternas lärande
och förbättra undervisningen under kursens gång. Operativa utvärderingar kan också höja
studenternas motivation och engagemang i kursen då de känner sig mer involverade i kursens
genomförande och i sin lärprocess.

5.3 Programutvärderingar
För att mäta studenternas progression är det nödvändigt att LTH inför utvärderingssystem för
hela program och specialiseringar. Utvärderingar av hela utbildningsprogram är nödvändiga för
att säkerställa att studenterna uppnår examensmålen. Eftersom en stor majoritet av alla kurser
vid LTH ges som en del av minst ett program är programutvärderingar ett bra sätt att mäta
utbildningens kvalitéet.

5.4 Nationella utvärderingar
För att säkerställa kvaliténeten på alla universitets- och högskoleutbildningar i Sverige behövs ett
nationellt kvalitetssäkringssystem. Det ska regelbundet genomföras nationella utvärderingar för
att kontrollera att lärosätena klarar av att genomföra sitt uppdrag och att utbildningarna de ger
håller hög kvalitéet. Utvärderingarna bör ta hänsyn till att utbildningar sällan är direkt jämförbara
och lämna utrymme för lärosätena att profilera sig i annars snarlika utbildningsprogram. De
nationella utvärderingarna ska ligga till grund för lärosätets examinationsrätt och presenteras
offentligt så att de är synliga för alla intressenter. Vid eventuell ranking ska nyckeltal och
viktning framgå tydligt.

5.5 Kvalitetsutveckling
Utvärderingars främsta syfte är att ligga till grund för vidare utveckling av utbildningarna. LTH
måste därför avsätta resurser för att kvalitetsutveckla både kurser, program och
specialiseringar. Såväl kursansvariga som programansvariga och LTHs kansli måste ha
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möjlighet att både arbeta med kontinuerliga förbättringar av utbildningarna och att satsa extra
resurser på de områden som kräver det. Det bör också finnas en mer långsiktig strategi som
aktivt efterföljs i syfte att höja utbildningarnas kvalitéet
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6. Lärare och pedagogik
För att alla studenter ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning krävs att LTHs lärare
har goda pedagogiska förmågor. Därför ska alla lärare ha genomgått tillräcklig
högskolepedagogisk utbildning. Dessutom är det viktigt att LTH uppmuntrar lärare till
att satsa på pedagogik genom att premiera pedagogisk förmåga. Undervisningen vid
LTH måste sätta kvalitativ djupinlärning i fokus samt ta hänsyn till studenters olika
studietekniker.

6.1 Pedagogisk förmåga
LTHs undervisande personal ska ha goda pedagogiska färdigheter. Lärare ska ha genomgått
tillräcklig högskolepedagogisk utbildning för att hög kvalitéet på undervisningen ska kunna
säkerställas. Bristfällig pedagogik gör det svårare för studenterna att ta till sig undervisningen
vilket kan leda till minskad genomströmning och försämrat lärande. Lärare ska kontinuerligt
utveckla sin pedagogiska förmåga och sin undervisningsmetodik, varje lärare ska ha en plan för
hur detta skall genomföras.

6.2 Premiering av pedagogik
LTH ska premiera lärare som prioriterar pedagogisk utveckling och som eftersträvar pedagogisk
fortbildning i minst samma utsträckning som de lärare som prioriterar forskningsinsatser. LTHs
ledning ska skapa goda förutsättningar och incitament för lärare att utveckla sina pedagogiska
kompetenser. LTH ska också genomföra riktade satsningar för att främja och utveckla
pedagogiska metoder vid lärosätet. För att pedagogiken ska utvecklas och etableras i högre grad
inom verksamheten måste LTHs pedagogiska akademi “Genombrottet” värderas högt. För att
pedagogiken ska utvecklas och etableras i högre grad inom verksamheten måste LTHs
Pedagogiska Akademi och LTHs pedagogiska stöd och utvecklingsenhet Genombrottet värderas
högt.

6.3 Forskningsanknytning
Lika självklart som att lärarna ska ha goda pedagogiska färdigheter är det att de som undervisar
ska vara väl insatta i aktuell forskning. Undervisning ska, för att garantera att den håller en hög
vetenskaplig nivå, ha anknytning till aktuell forskning. Disputerade lärare som aktivt bedriver
forskning är av stort värde för att säkerställa forskningsanknytning i utbildningen. Forskningen
vid högskolan ska bidra till utveckling av utbildningens ämnesområden, innehåll och kvalitéet.

6.4 Pedagogiskt upplägg
Såväl lärarnas utbildningsmetodik som kursernas utformning ska uppmuntra till djupinlärning
och kritisk debatt. Lärarledd studietid ska primärt avsättas till verksamhet som främjar
studenternas djupinlärning. Studenterna ska involveras i den akademiska miljön genom att
studenterna ges möjligheter till naturliga möten och diskussioner med varandra och med lärare,
gällande utbildningen.

6.5 Undervisningsformer
Studenten är ytterst ansvarig för sitt lärande. Därför ska studenten ges utrymme att själv utforma
sina studier för att passa studentens individuella studieteknik. För att möjliggöra detta bör
utformningen av undervisningen ske med öppenhet för nya undervisningsformer.
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Inrättande
av
omväxlande
undervisningsformer
ska
eftersträvas.
Ineffektiva
undervisningsmetoder bör ersättas med koncept som sätter kvalitativ djupinlärning i fokus.
Interaktivt och problemlösningsorienterat lärande ska vara högskolans dominerande
undervisningsmetodik.

6.6 Undervisningsspråk
Samtliga lärare i en kurs ska behärska undervisningsspråket angivet i kursplanen så att
studenterna kan tillgodogöra sig undervisningen och inte uppfattar kommunikationen mellan
lärare och student som ett hinder. Alla lärare vid högskolan ska behärska engelska i allmänhet
och inom sitt ämnesområde i synnerhet. Examinerande moment i en kurs ska erbjudas på
samma språk som undervisningen. Lärosätet bör sträva efter att utveckla lärarnas språkliga
kompetenser med mål att samtliga kurser vid lärosätet ska, på studenters begäran, kunna ges på
engelska.

6.7 Tvärvetenskap
Det centrala målet vid val av pedagogiska metoder och utformning av en kurs är att förmedla
djupkunskap inom det aktuella ämnet. Samtidigt är det viktigt att ämnet sätts i perspektiv för att
ge studenten en helhetssyn på sin utbildning och sitt framtida yrke. Kurser som spänner över
flera ämnesområden är därför positiva för utbildningen och bör förekomma i alla LTHs
program.
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7. Examination
Syftet med examination är att mäta studenters kunskaper och problemlösningsförmåga.
Studenterna måste ges goda förutsättningar att förbereda sig inför examination, något
som bör ska tas i beaktning vid schemaläggning av tentamen såväl som omtentamen.
All examination ska ske på ett rättssäkert vis, och i största möjliga mån anonymt.

7.1 Examinationsformer
Det är viktigt att det finns en bredd av olika examinationsformer. Valet av examinationsform ska
utgå ifrån ämnet som examineras och hur studenten kommer använda kunskaperna efter
avslutade studier. Vid kursutformning bör hänsyn tas till om kontinuerlig examination är
lämpligt. Examinationen ska i största möjliga mån mäta studentens kunskaper och
problemlösningsförmåga, inte förmåga att tentera eller enbart studentens minne.

7.2 Förberedelser och schemaläggning
För att studenter ska ha möjlighet att förbereda sig måste de veta hur examinationen kommer att
utformas, schemat ska även innefatta frågestund och tentavisning. Exempelmaterial som tydligt
visar detta bör ska därför finnas tillgängligt i god tid innan tentamen. För att ge studenterna
möjlighet att återhämta och förbereda sig inför varje tentamen bör ordinarie tentamenstillfällen
förläggas med minst ett dygns mellanrum. Tentamen ska inte läggas på helgdagar och bör i
största möjligaste mån undvikas att läggas på lördagar.

7.3 Omtentamen
En student som underkänts vid ett ordinarie tentamenstillfälle ska ha rätt att genomgå förnyat
prov på samma kursinnehåll minst tre gånger inom ett år. Eftersom det är studentens kunskaper
som bör stå i fokus, inte när studenten tillägnade sig dem, ska det vara möjligt att göra om en
examination i betygshöjande syfte även om studenten i fråga redan blivit godkänd på kursen.
Omtentamenstillfällen bör i största möjliga utsträckning skiljas från ordinarie tillfällen för att ge
studenter som hamnat efter en reell möjlighet att komma ikapp.

7.4 Betyg och rättssäkerhet
Det är viktigt att betygsskalan är stringent tydligt definierad, lätt att tolka och möjlig att översätta
till andra, vanligt förekommande, betygssystem. Detta för att personer utanför akademin lätt ska
kunna tillgodogöra sig studentens kunskapsnivå inom olika ämnen och för att betygen ska vara
internationellt gångbara. All examination måste ske på ett rättssäkert sätt. Examination ska i
största möjliga mån ske anonymt eftersom det är studentens kunskaper och
problemlösningsförmåga som ska mätas och andra faktorer såsom studentens namn eller
relation till examinatorn inte får påverka betygssättningen. Varje tentamen bör innan
tentamenstillfället granskas av minst en oberoende kurslärare. Studenten ska ha rätt att överklaga
rättning av prov och få den bedömd av en annan examinator. Om en student misstänks för fusk
ska utredningen ske på ett rättssäkert sätt, där studentens integritet bibehålls.
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8. Examensarbete
Examensarbetet är i regel det sista och största projekt som en student åtar sig innan
examen. Examensarbetet är den sista avsatsen innan en blivande ingenjör, arkitekt eller
industridesigner börjar bidra till samhällsnyttan på heltid. Därför är det av största vikt
att examensarbetet och den bakomliggande processen är rättssäker och håller hög
kvalitet.

8.1 Avslutande examensarbete
Studenter som erhåller en examen vid LTH ska ha hög kompetens och vara väl förberedda inför
arbetslivet. Detta ska säkerställas bland annat genom högt ställda krav på examensarbetets
kvalitéet. Examensarbetet ska förläggas i slutet av utbildningen för att dra nytta av en students
tidigare införskaffade kunskaper. Examensarbetet bör vara en språngbräda ut i den fortsatta
karriären. Examensarbetets utformning ska uppmuntra till att studenten omsätter de kunskaper
som förvärvats under utbildningen i en praktisk applikation med anknytning till studentens valda
utbildning. Examensarbetet ska även utformas så att studenten tillgodogör sig ökade kunskaper i
projektplanering, litteratursökning, akademiskt skrivande och projektframställning.

8.2 Kandidatarbete
En student vid LTH ska ges reella möjligheter att skriva ett kandidatarbete. LTH ska tydligt och
aktivt informera studenter om möjligheten till kandidatarbetet. Genomförandet av
kandidatarbete ger studenten, i ett tidigare skede av sin utbildning, möjligheten att fördjupa sig
inom ett ämnesområde. Kandidatarbetet ger också studenten möjlighet att träna på färdigheter
som är nödvändiga för yrkeslivet och det eventuellt kommande examensarbetet, som exempelvis
skrivande, litteratursökning och presentationsteknik. En kandidatexamen förenklar även
möjligheten att byta lärosäte samt utbytesstudier.

8.3 Krav
Studenter som erhåller en examen vid LTH ska ha hög kompetens och vara väl förberedda inför
arbetslivet. Detta ska säkerställas bland annat genom högt ställda krav på examensarbetets
kvalité. Examensarbetet ska också garantera att studenten kan nå resultat utifrån uppsatta mål.

8.43 Förutsättningar
För att underlätta studenters val av specialisering och examensarbete bör tidigare skriftliga
rapporter och populärvetenskapliga artiklar från tidigare examensarbete och liknande projekt
finnas tillgängliga för allmänhetenstudenterna. Det ska även vara tydligt för studenten från
arbetets start vad målet och syftet med examensarbetet är. Åsikt flyttad till kap 3 progression.
Det bör inte heller förutsättas att studenten har arbetslivserfarenhet innan examensarbetet
påbörjas. Det är studenten som äger sitt examensarbete och studenten ska därför själv få välja
huruvida det ska publiceras.

8.54 Handledare och examinator
Handledningen som ges till en student ska hålla hög kvalitéet. Därför ska en handledare för
examensarbeten ha tillräcklig pedagogisk kompetens och kunskap inom ämnet. Formatet och
frekvensen av handledarmöten ska bestämmas i samråd mellan student och handledare, men
tillräckligt med handledartid ska garanterat avsättas för alla studenter. För att leva upp till
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detta ska handledare ges reella möjligheter av lärosätet att möta studenters individuella behov.
Om särskilda skäl talar för det ska studenten ha möjlighet att byta handledare. Handledare och
examinator ska närvara vid presentation av examensarbete.
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9. Samverkan med näringslivet
LTHs studenter ska ha en hög anställningsbarhet och vara konkurrenskraftiga på
arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att det finns en tydlig arbetslivsanknytning i
utbildningen genom att studenterna erbjuds stöd för hur de kan möta arbetsmarknaden
och genom att de ges möjlighet att träffa potentiella arbetsgivare.

9.1 Arbetslivsanknytning i utbildningen
Det är viktigt för LTHs studenters anställningsbarhet att de har förståelse för hur arbetslivet
fungerar och att de under studietiden får med sig de kunskaper och färdigheter som de kommer
behöva i sitt framtida yrkesliv. Därför är en tydlig arbetslivsanknytning i utbildningen viktig.
Koppling till ett framtida arbetsliv ska genomsyra utbildningen och moment som kan kopplas
till arbetslivet ska integreras i kurser i så stor utsträckning som möjligt. Ett bra sätt för studenten
att få en inblick i arbetslivet är genom praktik och det ska därför finnas möjlighet att göra
poänggivande praktik inom alla LTHs program.

9.2 Karriärsstöd
LTHs studenter och alumner ska vara attraktiva på arbetsmarknaden och kunna konkurrera om
de bästa jobben, examensarbetena och praktikplatserna. LTH ska därför erbjuda studenterna de
verktyg som behövs för jobbsökning och skrivande av CV samt individanpassat stöd för att
kunna möta arbetsmarknaden.

9.3 Teknologkårens näringslivsarbete
TLTH och dess sektioner Teknologkåren arrangerar arbetsmarknadsmässor och andra
evenemang med näringslivsanknytning. Dessa syftar till att låta studenterna komma i kontakt
med potentiella framtida arbetsgivare. LTH bör underlätta genomförandet av dessa evenemang
genom att exempelvis tillhandahålla lokaler. LTH ska också främja möjligheten för studenter att
besöka arbetsmarknadsmässorna ur ett schematekniskt perspektiv.
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10. Internationalisering
Högskolor världen över går mot en ökad internationalisering. TLTH Teknologkåren ser
mycket positivt på denna utveckling. Internationalisering innebär integrering av
internationella, interkulturella och globala dimensioner i alla delar av verksamheten.
LTH måste se till att utbildningen såväl som övrig verksamhet präglas av
internationalisering. Detta innebär allt ifrån att vara en attraktiv högskola för
internationella studenter till att samarbeta internationellt inom både utbildning och
forskning.

10.1 Internationell samverkan
Ett stort internationellt utbyte ger studenterna möjlighet att skaffa unika erfarenheter som
breddar deras tankesätt och förser dem med värdefulla kompetenser och meriter inför
arbetslivet. Det bidrar även till att stärka högskolans status både nationellt och internationellt,
samt till att säkerställa ett högt värde på högskolans examina. LTH ska därför se till att ett
internationellt perspektiv genomsyrar utbildningen. LTH börska också samarbeta internationellt,
för att på så sätt gynna utbildning och forskning.

10.2 Integration av inresande studenter
LTH börska arbeta aktivt för att vara ett attraktivt lärosäte för inresande studenter. De inresande
studenterna tillför ett stort mervärde för utbildningen genom att bland annat bidra med nya
perspektiv och stimulera kritiskt tänkande. LTH ska verka för att öka integrationen mellan lokala
och inresande studenter eftersom det gagnar lärosätet som helhet och medför ett mervärde för
både inresande och lokala studenter. Lokala och inresande studenter bör läsa sina kurser
gemensamt för att öka kontaktytorna mellan grupperna. Det ska också finnas sammanhang där
inresande och lokala studenter samarbetar, för att på så sätt dra nytta av de olika studenternas
erfarenheter.

10.3 Språkliga barriärer
LTH ska underlätta för studenter från hela världen som vill läsa delar av sin utbildning i Lund
här. Det ska därför finnas ett stort utbud av kurser på engelska. LTH ska även se till att det finns
kurser i svenska för inresande studenter. På så sätt öppnas möjligheter upp för dessa studenter
att både läsa kurser som enbart ges på svenska och att ta större del i det svenska samhället.
Språkliga barriärer ska aldrig hindra inresande studenter från att tillgodogöra sig relevant
kursinformation. Det ska inte heller finnas språkliga barriärer för att som inresande student vara
studeranderepresentanter studentrepresentanter i något av LTHs organ.

10.4 Möjlighet att stanna i Sverige efter examen
En student som läst stora delar utav sin grundutbildning eller disputerat i Sverige har ofta en
stark anknytning till landet. Samtidigt har de genom sin utbildning och sina andra erfarenheter
goda möjligheter att bidra till det svenska samhället. Därför ska inresande studenter, efter
avslutade studier, ges goda möjligheter att stanna i Sverige för fortsatta studier eller för att söka
jobb.
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10.5 En internationell lärarkår
Ett internationellt perspektiv i undervisning är av stor vikt, inte minst för de studenter som
förlägger hela sin studietid i Sverige. LTHs lärarkår måste därför ges möjlighet att samla på sig
internationella erfarenheter, för att på så sätt få ett brett och internationellt synsätt på såväl
undervisning som på forskning. Dessutom ska LTH välkomna, och vara en attraktiv arbetsplats
för, utländska gästforskare. LTH bör använda sig av dessa gästforskare i undervisningen, för att
ytterligare öka det internationella perspektivet i utbildningen. De ska också ges möjlighet att vara
delaktiga i institutionens hela organisation samt i dess beslutsprocesser.

10.6 Undervisning på engelska
Utbildningen under de tre första åren bör innehålla kurser på engelska, för att förbereda
studenterna för en global arbetsmarknad och fortsatta studier på avancerad nivå.
Specialiseringarna och mastersprogrammen ska då fördelaktigt ges vara på engelska, då
forskning i sin natur är gränsöverskridande och internationell. En hög grad av engelska i
utbildningen gör även att utbudet av kurser för internationella studenter breddas så att LTH blir
mer attraktivt att söka sig till.
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11. Utlandsstudier
Internationell erfarenhet i samband med studier breddar studenters perspektiv. Det gör
dem dessutom mer förberedda för den internationella miljö som präglar stora delar av
näringslivet och akademin. Därför måste högskolan säkerställa att alla studenter ges
möjlighet att, på ett enkelt sätt, förlägga en del av sin utbildning utomlands.

11.1 Möjlighet till utlandsstudier
Det är av största vikt att alla studenter ges reella möjligheter att spendera någon del av sin
studietid utomlands. Utlandsstudier bör därför ses som en naturlig del i den svenska
högskoleutbildningen. Under studietiden utomlands är det viktigt att det finns en kontaktperson
vid hemhögskolan som kan ge stöd och uppmuntran, företrädelsevis en studievägledare. Det är
också av yttersta vikt att programledare är tillgängliga för exempelvis tillgodoräknande av kurser.
För att kontaktpersonen ska hålla sig uppdaterad inom internationella utbildningsfrågor krävs att
den får regelbunden vidareutbildning inom området.

11.2 Antagning och urval
Det måste finnas på förhand väldefinierade och enhetliga regler för ansökan och antagning till
utbytesstudier. Processen måste vara transparent och får inte missgynna någon studentgrupp.
Urvalet till utbytesstudier ska utgå ifrån två aspekter - studentens möjlighet att vara en bra
ambassadör för LTH samt hur mycket studenten kan få ut av utbytesstudierna ur ett akademiskt
perspektiv. Bra studieresultat såväl som ideellt engagemang ska vara meriterande vid urvalet.

11.3 Tillgodoräknande
Det ska finnas tydliga regler för vilka kurser studenten får tillgodoräkna sig, både vid återkomst
från utlandsstudier och för studenter som byter högskola. Reglerna måste vara lättillgängliga
tidigt i ansökningsprocessen. På så sätt kan missförstånd och studieförseningar, exempelvis på
grund av att studenter har valt kurser som sedan inte kan tillgodoräknas, förhindras. Studenten
ska ges stor frihet att själv välja kurser så länge kurserna tillför ett värde till utbildningen som
helhet. Tillgodoräknandet av kurser ska ske skyndsamt av högskolan eftersom en utdragen
process kan få stora konsekvenser på studentens levnadssituation och fortsatta studier.
Studenten ska alltid ha möjlighet att överklaga och få beslutet omprövat om den känner sig
felaktigt behandlad.

11.4 Utbytesavtal
Högskolan ska enbart teckna utbytesavtal med universitet som erbjuder utbildning av hög
kvalitéet. Utbytesavtalen ska utvärderas ofta och i de fall då utbildningen eller studenters
studiesociala situation inte håller tillräcklig standard ska avtalen avbrytas. Högskolan bör teckna
utbytesavtal med universitet som är spridda över världen, så att studenter ges en stor valfrihet i
var de utför sina utlandsstudier. Detta leder dessutom till en mer breddad rekrytering inom
gruppen inresande utbytesstudenter. Om säkerhetsläget i ett område är sådant att det finns
påtagliga risker med att studera där ska högskolan inte erbjuda några utbytesstudier i området.
LU bör eftersträva att ingå i större samarbetesavtal för ytterligare vidga studenternas möjligheter
för utbytesstudier. Studenter som på eget bevåg läser kurser i sådana områden ska fortfarande
kunna tillgodoräkna sig dessa.
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11.5 Praktik och examensarbete utomlands
För att bredda möjligheterna att förlägga delar av utbildningen utomlands ska studenter kunna
göra praktik såväl som skriva examensarbete utomlands. Det här får dock inte ske på bekostnad
utav utbildningens och examensarbetets kvalitéet. Högskolan ska därför kunna säkerställa att
även examensarbeten som genomförs på en annan ort än där högskolan har sitt säte håller hög
standard.
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12. Arbetsmiljö
En student vid högskolan tillbringar en stor del av sin tid i högskolans lokaler. För att
studenten ska kunna utvecklas, prestera goda studieresultat och uppleva sin studietid
som givande krävs att studentens arbetssituation är god. LTH ansvarar för studenternas
arbetsmiljö och den bör hålla samma höga kvalitéet som de anställdas arbetsmiljö.

12.1 Omfattning
Begreppet arbetsmiljö innefattar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. En bra
arbetsmiljö är en förutsättning för god utbildningskvalitéet och måste därför uppfylla högt
ställda krav. Dessa krav avser god ergonomi, goda ljud-, ljus- och klimatförhållande och hänsyn
till studenters särskilda behov. Goda arbetsförhållanden som uppfyller ovan nämnda krav ska
råda under all schemalagd tid och tid då självstudier bedrivs.

12.2 Likabehandling
Högskolan ska vara en plats för alla. Därför ska LTH vara en miljö som är öppen, välkomnande
och inkluderande. För att uppnå en sådan miljö ska högskolan arbeta aktivt
med likabehandlingsfrågor. Det ska finnas strategier för att bekämpa exkluderande strukturer
inom hela LTH och det är viktigt med ett kritiskt förhållningssätt för att kunna se och motverka
dessa strukturer. Medvetenheten inom diskrimineringsfrågor och kunskapen om aktuell
lagstiftning ska vara god bland både anställda och studenter. LTHs jämställdhets- och
likabehandlingsplaner ska innehålla konkreta och realistiska åtgärder och mål, samt följas upp
kontinuerligt. LTH ska ta ansvar för att planerna följs och anställda ska ges utbildning i
likabehandlingsarbete och vara insatta i planernas mål. Ett normkritiskt förhållningssätt ska
genomsyra varje tjänstetillsättning för att åstadkomma mångfald och motverka diskriminerande
strukturer. Mångfald ska också eftersträvas vid val av gästföreläsare och de exempel som
används i såväl undervisning som examination.
Alla former av kränkningar, diskriminering eller trakasserier som förekommer i samband med
studierna ska tas på allvar av LTH. LTH ska ha en tydlig handlingsplan för att hantera
trakasserier, och sagda handlingsplan ska vara tillgänglig för studenter.

12.3 Utrustning och lokaler i undervisningen
LTHU får inte uppvisa brister som hotar studenternas eller lärarnas säkerhet. All utrustning och
alla lokaler som används i undervisningssyfte ska hålla hög standard och säkerhetsnivå. LTHUs
lärare ska ha genomgått relevanta säkerhetsutbildningar och vara kompetenta nog att nyttja
utrustningen som i sin tur ska vara väl underhållen. Alla undervisnings- och laborationslokaler
måste vara utformade för sina respektive ändamål. Lokaler måste även uppvisa god ergonomi,
goda ljud-, ljus- och klimatförhållande och hänsyn till studenters särskilda behov.

12.4 Studieplatser och uppehållslokaler
Behovet av studielokaler är inte begränsat till vad som krävs för schemalagd undervisning. Det
ska därför finnas studieplatser i anknytning till studenternas schemalagda undervisningslokaler.
Studieplatserna ska täcka studenternas behov av rum för enskilda studier och rum för
gruppstudier. Brist på studieplatser ska aldrig vara ett hinder för studentens möjlighet att studera
i LTHs lokaler. Studieplatser ska även finnas tillgängliga för studenter vars särskilda behov
gör
de
ordinarie
studieplatserna
svåranvända.
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Det ska även finnas tillgång till lokaler där studenter har möjlighet att ta en paus från sina
studier, träffa andra studenter och värma medhavd mat. Studenter ska också ha tillgång till
lokaler som utgör naturliga mötesplatser med lärare och forskare.

12.5 Stilla rum
För att upprätthålla en god arbetsmiljö och samtidigt arbeta aktivt med den breddade
rekryteringen breddat deltagande, ska ett stilla rum finnas tillgängligt i LTHs lokaler. Dit ska
studenter kunna gå för tystnad och enskild eftertanke och för att få en tillfällig paus från den
övriga studiemiljön. Rummet ska även finnas tillgängligt för de studenter som behöver ro för att
be.

12.6 Stödverksamheter
Stödpersonal såsom sjuksköterska, kurator och studie- och karriärvägledning ska finnas
tillgänglig för alla studenter. Studie- och karriärvägledare ska vara väl insatta i såväl utbildningen
som studentens studiesituation. Pedagogiska stödåtgärder ska erbjudas studenter med
funktionsnedsättning för att dessa ska ha samma rätt till undervisning av hög kvalitéet och bra
studiemiljö som övriga studenter. Väntetider till olika typer av stöd får aldrig vara ett hinder för
studier vid högkolan. Stödåtgärder ska därför erbjudas skyndsamt efter det att en ansökan
lämnats in. Högskolan måste se till att det finns resurser som möter studenternas behov och tar
hänsyn till studentens helhetssituation.
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13. Studenternas ekonomi och sociala skyddsnät
Att kunna studera förutsätter att studenten kan försörja sig under studietiden. Trygga
sociala och ekonomiska villkor är en förutsättning för att studenten ska ha möjlighet att
koncentrera sig på studierna och prestera goda studieresultat oavsett socioekonomisk
bakgrund.

13.1 Studiemedlets dimensionering
Studiemedlet ska dimensioneras så att inte rekrytering till högre studier hämmas. Studiemedlet
ska räknas upp på ett sätt som speglar studenternas nödvändiga utgifter. Studiemedlet ska
betalas ut även för utlandsstudier och beloppen ska då anpassas till levnadsomkostnaderna i
studielandet.

13.2 Studiemedelsystemet
Studiemedelsystemet måste vara konstruerat så att det uppmuntrar individen att initiera, fortfölja
och fullborda sina studier. Reglerna ska vara tydliga och ska inte ändras utan studentens
medgivande eller övergångsregler. Studiemedelsystemet ska vara en tjänst till samhället och inte
vinstdrivande. Merparten av studiemedlet ska bestå av bidrag från staten för att inte skuldsätta
studenten i allt för hög grad. Det ska finnas tydliga regler för återbetalningen och det årliga
återbetalningsbeloppet ska begränsas till en rimlig del av låntagarens årsinkomst.

13.3 Studiemedlets tidbegränsning och fribelopp
Studiemedelsystemet ska tillåta studenter att få studiemedel beviljat i mer än 240 veckor utöver
den ordinarie tidsbegränsningen om särskilda skäl föreligger, för att uppmuntra studenter att
fullborda sina studier. Studiemedelsystemet ska vara upplagt på ett sådant sätt att studenten får
möjlighet att avsluta sina studier innan krav på återbetalning sker. Studenterna ska inte heller bli
återbetalningsskyldiga under studieuppehåll. Fribeloppet ska baseras på de månader studenten
har studiemedel. Detta för att en student ska kunna arbeta och studera under samma kalenderår
utan att möjligheten till studiemedel under studietiden påverkas negativt.

13.4 Socialt skyddsnät
Studenter ska omfattas av det sociala skyddsnätet och garanteras en skälig levnadsstandard. Vid
sjukdom är det viktigt att studentens ekonomi inte blir lidande på grund av försämrade
studieresultat. Studenter ska därför ha rätt till sjukersättning i samma utsträckning som anställda.
Detta innebär att deltidssjukskrivning och möjligheten att rehabiliteras tillbaka till studier bör
vara självklart för studenter. Vid sjukfrånvaro är det viktigt att en student har goda möjligheter
att ta igen förlorade kursmoment. En student som har varit sjuk ska kunna få dispens från det
krav på klarade högskolepoäng som ligger till grund för bland annat studiestödet. Det ska vara
möjligt för en student att också vara förälder. En student med barn ska därför kunna vara
föräldraledig med skälig levnadsstandard.
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14. Boende
Grunden för en trygg studiesituation är att ha ett tillfredsställande boende. Tillgång till
boende är en förutsättning för att göra övergången till högre studier attraktiv och enkel.
Det ska finnas olika typer av bostadsformer, för att möta alla studenters behov.

14.1 Boende för alla
Det ska finnas bostäder anpassade för alla typer av studentgrupper, med avseende på såväl
kontraktsformer som tillgänglighetsaspekter. Det ska finnas god tillgång på
tillgänglighetsanpassade boenden och alla bostäder ska vara besökstillgängliga. Bostäderna ska
utgöras av olika former av boende och ha samma höga standard som övriga bostäder i
kommunen. De olika bostadsformerna ska vara väl utspridda för att inte skapa områden med
endast en typ av boende. Boendekostnaderna måste vara anpassade efter studenters ekonomiska
förutsättningar. Vidare är tillgången på bostäder i närområdet en förutsättning för att locka
studenter till lärosäten och för att uppmuntra till fortsatta forskarstudier. En god
boendesituation möjliggör även etablering i det lokala näringslivet efter avslutade studier.

14.2 Bostadsgaranti
Bostadsbristen i kommunen är ett hinder för rekrytering till högskolan, både när det gäller
studenter och personal. Detta är ett stort problem för universitetet, både nu och på sikt. För att
säkra en trygg bostadssituation för studenterna ska Lunds kommunkommuner där universitet
bedriver verksamhet sträva efter att tillhandahålla en bostad för nyantagna studenter innan
kursstart. Boende i kranskommuner och nära orter kan avlasta bostadstrycket i Lund något, men
inte i någon större utsträckning.

14.3 Nya bostäder
Planeringen av nya bostäder bör ta hänsyn till att Lund och Helsingborg är en studentstadäder.
Nya bostäder ska planeras och byggas för att tillfredställa de behov som finns både när det
kommer till bostadstyp, läge och pris. Boendeytan får inte tillåtas vara mindre för en bostad
menad för en student och ska hålla en sådan standard att bostaden i framtiden ska kunna tillgå
vilken annan kommuninvånare som helst. En studentbostad måste uppfylla samma lägsta
godtagbara standard som andra bostäder och särlagstiftning så som införandet av en
kategoribostad ska inte förekomma. Kommunens parkeringsnorm bör utgå från behov och
eftersom studenters behov av parkeringsplatser i många fall är lägre än för andra grupper kan
antalet parkeringsplatser i studentområden vara lägre än i bostadsområden där många av de
boende är bilberoende.
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Remisssvar inkomna gällande SOUPen
Remisssvar - Högskoleutbildningens och studentinflytandets värde
Synpunkt nr. 1:
Hej revideringsarbetsgrupp för SOUP:en!
Vad bra att ni ser över ett av de (om inte det) viktigaste styrdokumentet som kåren förvaltar.
Jag vill rikta fokus mot ett av de tidigaste ändringarna ni föreslår att göra, nämligen att ändra
meningen
"TLTHs syfte är att tillvarata studenternas intressen och samla studenternas åsikter gentemot
lärosätet" till "Teknologkårens skall ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i
utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan, arbetet görs på
lokal, regional och nationell nivå".
Vi bortser från den klumpiga bisatsen i slutet av meningen (som egentligen borde stå
fristående för enklare läsning) och tar en närmre titt på innehållet. Jag tror att jag förstår era
tankar bakom ändringsförslaget. Att använda en mening som går att återfinna i
högskolelagen (därtill i stadgarna) tydliggör kårens existensberättigande. Men jag vet inte om
jag håller med. I grund och botten har ni redan den formuleringen att luta er tillbaka mot i
såväl stadgarna som högskolelagen, så vad är då syftet med att föra in det i ett politiskt
dokument? Är avsnittet om TLTHs roll inget annat än en formalitet, istället för ett politiskt
ställningstagande?
Jag lutar mig mycket hellre mot det senare. Ett politiskt program bör vara just det - politiskt och bör ta ställning för det som behöver förändras. Just därför tycket jag det är
problematiskt att ta bort den gamla meningen, eftersom det verkar rikta om TLTHs arbete
från att först och främst ta tillvara på studenterna till att ta ställning för status quo. "Vi
behöver inte jobba mer med vår och LTHs organisationsutveckling, vi är nöjda med som det
är just nu".
Att inkludera en mening som beskriver utvecklingsmöjligheter är att vara handlingskraftig
och sänder ut signaler om att man tar utvecklingsarbetet på allvar. Det rimmar också väl med
kåren organisationsmål "Teknologkåren ska vara en slagkraftig organisation med stark
integritet" (5 kap. Organisationsmål, Strategiska planen), ett mål som är en grundpelare i att
vara en reell maktspelare och intresseorganisation. Likaså är i synnerhet meningen som
föreslås att tas bort den enda meningen i avsnittet som nämner studenter. Att ta bort den kan
tolkas som att kåren tar bort sin differentiering som part i LTHs utvecklingsarbete och helt
enkelt gör sig till "en i mängden" i stället för att ta på sig rollen som studenternas röst.
Huvudsakligen anser jag det därför problematiskt att ta bort meningen. Med det sagt är det
heller inte fel att ta med referenser till högskolelagen, men kanske inte som ett politiskt
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1

SOUP REMISS
Remisssvar gällande revidering av SOUP
Kårhuset Lund, 2018-03-24
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18

ställningstagande. Den meningen är i sig självklar (och enligt min personliga åsikt en aning
fattig) och bör även förmedlas på ett sådant sätt i kårens styrdokument.
Svar: arbetsgruppen tackar för det välgenomtänkta och motiverade svaret! Efter diskussion
inom gruppen har en ny mening formulerats som inkluderar båda varianterna.
Åtgärd: ny mening formuleras
Synpunkt nr. 2: 1.2 Tycker inte att man borde stryka det. Man kan ta bort ”..ha som
huvudsakligt syfte att…” och så finns den viktiga tillvarata studenternas intresse kvar.
Svar: meningen är nu omformulerad.
Åtgärd: ny mening kommer formuleras.
Synpunkt nr. 3: 1.5 Borde ändras till ”skall de ej heller”, dvs inte ha med ”i normalfallet”.
Svar: vi håller helt med!
Åtgärd: ändras enligt förslaget!
Synpunkt nr. 4: Förstår inte ändringen från inkräkta till inskränka under 1.2. Jag tycker
inkräkta är ett bättre ordval.
Svar: efter diskussion i arbetsgruppen väljer vi att inte föreslå någon ändring.
Åtgärd: ändring tillbakadragen
Synpunkt nr. 5: Jag håller inte med om ändringen under 1.5. Framför allt står den nya
formuleringen i strid med meningen efter ("Det ska vara omöjligt att köpa sig in på en
högskoleutbildning").
Svar: tanken med den nya formulering är att vi vill främja utbildningar exempelvis för
nyanlända akademiker, men mening är omformulerad och förhoppningsvis framgår syftet
tydligare nu.
Åtgärd: meningen omformuleras.
Synpunkt nr. 6: Saknas ett "att" efter "Studentkårerna ska bidra till..." i första stycket.
Svar: tack!
Åtgärd: ändras enligt förslag.
Synpunkt nr. 7: Under 1.2 så används "Teknologkåren" vid ett ställe, men i resten av
dokumentet används nästan uteslutande "TLTH", kanske ändra där?
Svar: arbetet att ändra det glömdes innan remissen, men är gjort nu!
Åtgärd: ändrat i hela dokumentet till Teknologkåren
Synpunkt nr. 8: Stycket 1.4 tycker jag är lite oklart, vill vi att ALLA studenter ska ges
möjlighet till högre studier, men samtidigt att talet utbildningsplatser ska möta samhällets och
arbetsmarknadens efterfrågan? Är inte det motsägelsefullt? Eller syftar första meningen i
första hand på att alla studenter ska ges MÖJLIGHET till högre studier?
Svar: första meningen syftar på att alla studenter ska ges möjlighet till högre studier
Åtgärd:
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Remisssvar - Förutsättning för en demokratisk högskola
Synpunkt nr. 1: 2.6 lägg in ”rådgivande organ” i första uppradningen dvs mellan ”…i alla
högskolans beslutande,…” och ”…och beredande organ som…”
Svar: då arbetsgruppen ser det problematiskt om studenterna skulle vara representerade i
samtliga rådgivande organ är skrivelsen bättre formulerad om vi vill ha en plats i de
rådgivande organ som studentkåren anser är relevanta.
Åtgärd: Synpunkt nr. 2:Under 2.4 Högskolans finanser
Jag tycker att vi kan uttala oss tydligare om huruvida vi vill ha ett delat eller seperat anslag för
forskning och utbildning.
Jag förordar ett seperat anslag med en möjlighet att flytta 20%ish av omsättningen per
verksamhet till de andra verksamheterna. Detta bör regleras på fakultetsnivå, men med ett
återrapporteringskrav till universtitsledning om hur mycket medel som rört sig mellan de
olika verksamheterna.
Svar: arbetsgruppen känner inte att det behöver finnas ett starkare uttalande utan
formulering är fullt tillräcklig, däremot uppmanar vi att finns ett önskemål om starkare
formulering att denna diskussion tas inom fullmäktige.
Åtgärd: ingen ändring, men frågeställningen hänskjuts till fullmäktige.
Synpunkt nr. 3: Under 2.9 studieavgifter
Jag håller inte med om ändringen från "är" till "kan vara". Det är ett faktum att studieavgifter
ÄR en tröskel för vissa sammhälsgrupper och jag anser inte att vi som kår ska sopa det under
mattan.
Synpunkt nr. 4: Jag föredrar den tidigare, hårdare formulering under 2.9.
Synpunkt nr. 5: I stycket 2.9 nämns avgifter för studenter från andra länder bara helt kort,
och jag skulle önska en utveckling av argumentet "för att öka rörligheten" för att ta bort
dessa avgifter. Eftersom det är något som vi vill förändra så hade det behövts en bättre
motivering till varför vi vill ha det så
Synpunkt nr. 6: 2.9. Av rent principiella anledningar så bör inte deltagande i obligatoriska
kursmoment kräva inköp av kompendie eller dylikt. Således lägger man implicit en kostnad
på att klara av en utbildning. Jämför med att betala för papperna man skriver en tenta på.
Anledning till detta är att laborationsinstruktioner i en kurs endast kan vara tillgängligt via ett
kurskompendie som kostar pengar. Av rent principiella skäll bör TLTH ställa sig emot detta.
Förslag: att efter näst sista meningen lägga till: Därav skall förutsättningarna för att slutföra
obligatoriska moment inom en utbildning eller kurs vara kostnadsfritt.
Svar: arbetsgruppen kan till viss del hålla med och har därför valt att skriva om meningen
och även skriva om det till att åsyfta kostnader istället för avgifter och likaså rikta sig mot att
inte vara en tröskel mot presumtiva studenter.
Åtgärd: omskrivning av meningen är gjord.
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Synpunkt nr. 7:Vad grundar sig förändringen under 2.4 i?
Svar: tanken med den nya formulering är att förtydliga vad som ska vara grundtanken när
högskolans finansiering diskuteras.
Åtgärd:
Synpunkt nr. 8: 2.2 första meningen: saknas ett "-t" på "samhälle"
Svar: tack!
Åtgärd: ändring gjord.
Synpunkt nr. 9: 2.4 första meningen: blir tydligare om man skriver ";" efter "verksamheter".
Svar: tack!
Åtgärd: ändring gjord
Remisssvar - Utbildningens upplägg
Synpunkt nr. 1: Det står under 3.2: "Därtill ska det ej hämna studenternas möjligheter för
utbytesstudier." Borde stå: hämma
Synpunkt nr. 2: 3.2 ”hämma” och inte ”hämna” i den nya texten.
Synpunkt nr. 3: 3.2 näst sista meningen: "hämna" ska stavas "hämma".
Svar: japp! Miss av arbetsgruppen är nu fixat.
Åtgärd: vi ändrar enligt förslag.
Remisssvar - Utvärdering och kvalitet
Synpunkt nr. 4: 5.1 Varför stryka ”studieråden och TLTH central” det är inte ekvivalent
med ”studentrepresentanter”.
Svar: i många fall är detta ekvivalent, men en omformulering görs för tydligheten.
Åtgärd: formuleras om.
Remisssvar - Lärare och pedagogik
Synpunkt nr. 1: 6.2: Saknas en punkt efter sista meningen.
Svar: tack, vi ändrar!
Åtgärd: ändras.
Synpunkt nr. 2: Under 6.6 Vad tycker vi här om skrivelsen i kursplanen om vilket språk
kursen ges på? JAg har nu vid upprepade tillfällen haft kurser som "ges på svenska" men där
antigen kursbok, slides eller även labbmaterial och examinerade moment så som rapporter
och seminarium ska hållas på engelska. Detta ofta på grund av att doktoranden som är
ansvarig för det momentet enbart talar engelska.
Jag vill att i som kår ska förtydliga att vi tycker att det språk som står i kursplanen ska gälla
för alla delar av undervisningen och examinationen och inte den här skiten som blandar hela
tiden.
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Svar: arbetsgruppen anser att den åsikt redan finns i SOUPen och därav behöver ingen
ändring ske.
Åtgärd:
Synpunkt nr. 3: Varför vill vi begränsa de naturliga diskussionerna mellan studenter och
lärare till att enbart gälla utbildningens innehåll? Själva tanken med grundformuleringen är
väl att studenterna på ett naturligt och avslappat sätt ska få diskutera sina utbildningsämnen
med lärarna?
Svar: omformuleras till att vara utbildningen istället för utbildnings ämnen, Teknologkåren
kan inte tvinga lärare att umgås med studenter utanför utbildningen.
Åtgärd: omformulering med vidare betydelse.
Synpunkt nr. 4: Grundtanken med förändringen under 6.6 är bra. Dock innebär det att det
blir omöjligt att exempelvis erbjuda möjligheten att tentera på svenska om kursen har getts
på engelska (eller tvärtom). Vill vi verkligen det? Meningen borde kunna omformuleras för
att öppna upp för lärare att erbjuda examination på fler språk än det kursen ges på.
Svar: meningen formuleras om till att examinerande moment ska erbjudas på undervisande
språk.
Åtgärd: meningen omformuleras.
Synpunkt nr. 5: 6.1 sista meningen: "...en plan FÖR hur detta skall...".
Svar: tack, ja!
Åtgärd: vi ändrar!
Remisssvar - Examination
Synpunkt nr. 1: 7.2 Sista meningen ändra till ”Tentamen ska inte läggas på helgdagar och
bör i största möjliga mån undvikas att läggas på lördagar”.
Svar: väldigt bra förslag!
Åtgård: ändras enligt förslag.
Synpunkt nr. 2: 7.3 Behåll ”tre”.
Synpunkt nr. 3: Under 7.3 Omtentamen Vill minnas att det finns en rekommandation i
rättsäker examination från UKÄ om att det ska var tre tillfällen pluss det ordinarie tillfället,
kan vara värt att kolla upp en extra gång så vi inte lägger oss under den nationella
rekommendationen.
Synpunkt nr. 4: Hur kommer det sig att vi inte längre tycker att det ska finnas
omtentamöjligheter 3 ggr/år? Jag vet att en omtentaperiod är borttagen och att det fanns
goda anledningar till detta, men det betyder inte att vi måste ta bort den här åsikten.
Synpunkt nr. 5: 7.3: att man ska kunna genomgå ett nytt prov minst två gånger inom ett år
istället för tre, hur förankrad är den förändringen? Mitt intryck är att väldigt många studenter
hade velat ha kvar de tre omtentatillfällena som fanns tidigare
Svar: arbetsgruppen valde att ändra till två eftersom detta är hur det funkar idag på grund av
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praktiska skäl, men efter inkomna svar är förslaget nu att det återgår till tre gånger.
Åtgärd: ingen ändring till två gånger.
Synpunkt nr. 6: 7.1: andra meningen borde delas upp i två meningar..
Svar: tack, vi fixar!
Åtgärd: meningen tillrättad!
Remisssvar - Examensarbete
Synpunkt nr. 1: I nya 8.3, första meningen, hade det varit snyggare om det första "tidigare"
hade strukits. :)
Svar: helt klart!
Åtgård: ändras enligt förslaget.
Remisssvar - Samverkan med näringslivet
Synpunkt nr. 1: I 9.3 används "Teknologkåren" men nästan överallt annars används
"TLTH". Vill man vara stringent så bör det ändras
Svar: ändrat till att bara vara Teknologkåren
Åtgärd: Remisssvar - Internationalisering
Synpunkt nr. 1: 10.6 Behåll ”ska vara”.
Svar: förändringen föreslås då det finns studier inom vissa ämnen som inte kan genomföras
på annat språk än svenska, därför det finnas en viss flexibilitet och anpassas till studiernas
bästa.
Åtgärd: ingen
Remisssvar - Studenternas ekonomi och sociala skyddsnät
Synpunkt nr. 1: 13.3 Varför ta bort ”240 veckor” finns en poäng att förtydliga att vi tycker
att 240 veckor är en rimlig nivå och inte vill ha fler veckor i ordinarie tidbegränsning. Om vi
ändrar enligt förslag bör något läggas till om vad vi anser om mängden CSN-veckor.
Svar: eftersom den ordinarie tidsgränsen är mer flexibel föredras denna av arbetsgruppen
före 240 veckor.
Åtgärd: ingen ändring. Remissvar - Arbetsmiljö
Synpunkt nr. 1: Bra ändringar! :)
Svar: Kul! Tack!
Åtgärd: -
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Remisssvar - Boende
Synpunkt nr. 1: Helsingborg nämns inte
Svar: bra observerat, detta ska ändras!
Åtgärd: ny formulering för att förtydliga att studenter kan bo på fler ställen än Lund.
Remisssvar - Övrigt
Synpunkt nr. 1: Enligt Grafiska Profilen ska inte förkortningen "TLTH" ansvändas i text,
utan då borde det istället vara hela namnet eller "Teknologkåren". Gäller främst titeln av
dokumentet.
Svar: glömdes bort innan remissen men är nu fixat!
Åtgärd: åtgärdat i dokumentet!
Synpunkt nr. 2: INLEDNING:
Det står: "Syftet med TLTHs Studiesociala och utbildningspolitiska program (TLTHs
SOUP) är att redovisa TLTHs åsikter rörande grundutbildningen studenternas
studiesituation."
De sista 5 orden kommer i en märklig ordning.
Förslag: ... TLTHs åsikter rörande studenternas studiesituation i/under grundutbildningen.
Svar: arbetsgruppen konstaterade att ett och saknades.
Åtgärd: la in ett och.
Synpunkt nr. 3: Angående inledningen, har programmet aldrig reviderats mellan 94 och 15?
För med formuleringen som står nu verkar det så. Ni bör också skriva om datum på samma
form.
Svar: det är mycket möjligt att dokumentet har reviderats mellan 94 och 15 men 2015
gjordes en större revidering och nuvarande struktur på dokument togs fram. Därav har
arbetsgruppen inte letat i arkivet efter eventuella revideringar utan enbart skriva in revidering
av nuvarande dokument.
Åtgärd: datumen står på samma form.
Synpunkt nr. 4: Korta svaret: fundera på om TLTH vill lyfta upp samverkan på samma nivå
som utbildning och forskning.
Längre text: Egentligen övergripande då det nämns antyds på flera ställen men blir tydligt
under högskolans finansiering: "Högskolans tre huvudsakliga verksamheter, forskning,
utbildning och samverkan med det omgivande samhället,".
Att det finns tre uppgifter som likställs kan ifrågasättas och stämmer eventuellt inte överens
med hur nuvarande högskolelag är skriven. Lite anekdotiskt har tidigare statssekreterare
Karin Röding sagt att "trejde uppgiften" inte längre finns och blev borttagen från lagen
(uppdraget nämns dock i lagen fortfarande). Diskussionen sönderfaller till om det är en
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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separat aktivitet eller en integrerad del av av de två uppgifter som står tydligt i
portalparagrafen i högskolelagen: "Staten ska som huvudman anordna högskolor för
1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet,
och
2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.
I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och
informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan
kommer till nytta.
"Notera skillnaden att utbildning och forskning är numrerade, och samverkan är ett tillägg till
dessa.
Det är helt okej om TLTH tycker samverkan är så viktigt att det ska lyftas upp på samma
nivå men det blir ett politiskt ställningstagande som i stor grad går emot nuvrande synsätt.
Inget fel med det.
Sorry för långt inlägg. Bra jobbat med SOUPEN!
Svar: arbetsgruppen anser att samverkan är väldigt viktigt och detta är något som även
universitet tycker och lägger därav mycket resurser på detta och därför är det viktigt att
Teknologkåren tar en ställning gällande samverkan.
Åtgärd: Synpunkt nr. 5: Ingen synpunkt på innehållet direkt, det såg bra ut men kan vara nice att
lägga till sidnumrering så att man på sida x skriver "x (32)" eller "s. x (32)" istället för bara
(32)
Svar: tack! Vi fixar sidnumreringen!
Åtgärd: fixad sidnumrering.
Synpunkt nr. 6: Gällande 1.2 TLTHs roll
Stycket bör döpas om till "Teknologkårens roll", därtill bör ändringen inte vara på formen
"Teknologkåren ska ha som huvudsakligt syfte...". Jag tycker snarare att vi kan gå hela vägen
direkt och skriva "Teknologkåtens huvudsakliga syfte är...". Detta eftersom det faktiskt är så
och behöver inte linda in det ytterligare.
Svar: stycket har fått nytt namn och meningen är ändrat enligt med förslaget.
Åtgärd: ändrat enligt förslag.
Synpunkt nr. 7: under 1.5 Uppdragsutbildning. Vad är här normalfallet? Kan vara rimligare
att faktisk definiera antigen normalfallet eller i vilket fall vår kår tycker att
Uppdragsutbildning ska resultera i en examen.
Svar: mening är nu formulerad på ett förhoppningsvis tydligare sätt
Åtgärd: ny formulering.
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Synpunkt nr. 8: Överlag många bra förändringar, gött jobbat! Förändringarna skulle dock
behöva en språklig granskning, så att texten blir lättare att ta till sig. Framför allt är det många
nya meningar som består av två huvudsatser, skilda med ett kommatecken. Dessa behöver
åtminstone skiljas åt med ett semikolon, eller allra helst delas upp i två meningar.
Tidigare har ordet studeranderepresentanter använts konsekvent, men i det nya förslaget
används studentrepresentanter på en del ställen. Kör på antingen det ena eller det andra :)
Svar: kul tack! Vi hoppas ha gått igenom de största språkliga missarna nu! Arbetsgruppen har
även ändrat till att enbart använda studentrepresentant.
Åtgärd: Synpunkt nr. 9: Bra jobbat med revideringen!
Svar: tack!
Åtgärd: -

I Teknologkårens tjänst,

PATRIK GUSTAFSSON
Kårordförande 17/18
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Motion angående Upptagande av
Code@LTH som Fri Förening
Bakgrund
Code@LTH är en förening vars syfte är att öka intresset för
programmering, främst hos studenter vid Lunds Tekniska Högskola
men vem som helst är välkommen att delta. Föreningen har
arrangerat event sedan 2015, ungefär 10 per år med ungefär 20 till 80
personer närvarande på varje. I vintras antogs stadgar, en styrelse
och Code@LTH blev en förening.
Stadgar bifogas, de och alla andra styr- och konstituerande dokument
kan hittas på https://github.com/Code-at-LTH/meta

Förslag
Nu är föreningen intresserad av att bli en Fri Förening under
Teknologkåren.
Vi yrkar därför på
att

Code@LTH upptas som Fri Förening.

I Code@LTHs tjänst, dag som ovan

JACOB KARLSSON

Ordförande Code@LTH 18

KARL-OSKAR RIKÅS

Vice-Ordförande Code@LTH 18
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Code@LTH Stadgar
For English readers: Stadgar is the Swedish term for by-law.
Having a by-law is a necessary requirement in order to be able to incorporate a
nonprofit organization in Sweden. It is intended that the by-law will be publicly
available here in Swedish for public display to our members.

1 FÖRENINGEN
• 1.1 Föreningens namn är Code at LTH, vilket skrives stiliserat Code@LTH.
• 1.2 Föreningens syfte är att öka intresset för programmering, främst hos
studenter vid Lunds Tekniska Högskola men vem som helst är välkommen
att delta.
• 1.3 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.
• 1.4 Föreningen har kalenderår som verksamhets- och räkenskapsår.
• 1.5 Code at LTH är en demokratisk förening.

2 MEDLEMSKAP
• 2.1 Medlem måste vara en fysisk person.
• 2.2 Medlemskap i föreningen är öppet för alla som vill verka i enlighet med
föreningens syfte, givet att medlemsavgift betalas.
• 2.3 Medlemsavgiften beslutas av Årsmöte.
• 2.4 Medlemskap upphör i dessa fall:
– På egen begäran
– Ett år efter betald medlemsavgift
– Då medlem uteslutes av årsmöte
• 2.5 Om årsmötet finner, med två tredjedelars majoritet, att en medlems
agerande motarbetar föreningens syfte, kan medlemmen uteslutas.

3 STYRELSE
• 3.1 Valbar till styrelsen är medlem i föreningen.
• 3.2 Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet.
• 3.3 I styrelsen ingår föreningens ordförande, kassör samt ordinarie
ledamöter.
• 3.4 Antalet ordinarie ledamöter får inte understiga 2, eller överstiga 6.
• 3.5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.
• 3.5.1 Kallelse till styrelsemöte måste utgå minst 3 dagar innan mötet.
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• 3.5.2 Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två
styrelsemedlemmar så begär.
• 3.5.3 Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet styrelsemedlemmar
är närvarande.
• 3.6 Beslut fattas genom omröstning med enkel majoritet.
• 3.6.1 Omröstning sker öppet.
• 3.6.2 Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
• 3.6.3 Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är
ense om detta beslutssätt.

4 FIRMA
• 4.1 Styrelsen beslutar om vilka som har rätt att teckna föreningens firma.

5 REVISORER
• 5.1 Valbar till revisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej är satt
i konkurs eller invald i styrelsen för det verksamhetsår revisorsuppdraget
gäller.
• 5.2 Minst en revisor skall väljas av Ordinarie Årsmöte.
• 5.3 Revisorernas uppgift är att granska föreningens räkenskaper samt
handlingar, och upprätta en revisionsberättelse inför Ordinarie Årsmöte.

6 VALBEREDNING
• 6.1 Valbar till valberedningen är medlem.
• 6.2 Valberedningens uppgift är att inför Årsmöte där val till förtroendepost
tas upp, inlämna förslag till dessa förtroendeposter.
• 6.3 Valberedningen består av minst en person.

7 ÅRSMÖTE
• 7.1 Föreningens högsta beslutande organ är Årsmötet.
• 7.2 Ordinarie Årsmöte ska hållas varje verksamhetsår.
• 7.3 Ordinarie Årsmöte är beslutsmässigt då:
– Föreningens styrelse kallat till Ordinarie Årsmöte minst 2 veckor
innan dagen för mötet.
– Kallelse till mötet inkluderade samtliga möteshandlingar.

2

• 7.4 Under Årsmöte har alla föreningarnas medlemmar och förtroendevalda
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
• 7.5 Under Årsmöte har alla föreningarnas medlemmar rösträtt.
• 7.6 Röstning via ombud är inte tillåtet.
• 7.7 Motioner till mötet måste vara föreningens styrelse tillhanda minst 1
vecka innan dagen för årsmötet.
• 7.8 Ordinarie Årsmöte ska alltid behandla följande frågor:
– Mötets öppnande
– Val av mötesordförande och mötesssekreterare
– Val av minst 2 justeringspersoner tillika rösträknare
– Fastställande av dagordning
– Fastställande av röstlängd
– Årsmötet behöriga utlysande
– Redovisning av verksamhetsberättelse
– Redovisning av ekonomisk berättelse
– Redovisning av revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
– Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
– Inkomna propositioner och motioner
– Val av ordförande
– Val av kassör
– Val av övriga ledamöter
– Val av suppleanter
– Val av revisor.
– Val av valberedning
– Fastställande av verksamhetsplan
– Fastställande av medlemsavgift
– Fastställande av budget
– Övriga frågor
– Mötets avslutande
• 7.9 Beslut på mötet fattas med enkel majoritet, om inte annat föreskrivs i
stadgan.
• 7.9.1 För ändring av stadgar i kapitel 6 eller kapitel 7 krävs två tredjedelars
majoritet för bifall.
• 7.9.2 Övriga frågor på Årsmöte kräver två tredjedelars majoritet för bifall.
• 7.10 Om revisor, styrelsen eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar så kräver, skall Extra Årsmöte hållas.
• 7.10.1 Kallelse till Extra Årsmöte skall vara föreningens medlemmar tillhanda minst 2 veckor innan dagen för extra årsmöte.
• 7.10.2 Under extra årsmöte får endast de frågor som föranlett mötet
behandlas.
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8 UPPLÖSNING
• 8.1 Upplösning av föreningen kräver beslut av två på varandra följande
Ordinarie Årsmöten, eller ett enhälligt Ordinarie Årsmöte.
• 8.2 Vid föreningens upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas,
varpå kvarvarande tillgångar skall tillfalla en effektiv välgörenhetsorganisation.
• 8.3 Till likvidatorer bör föreningens revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidation i samband med föreningens upplösning.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående övergång till ideell
nollegeneral
Min fåtölj, Lund
Joost Kranenborg, styrelseledamot 2017/2018

Motion angående övergång till ideell
nollegeneral
Bakgrund
Bakgrunden delas in i två delar. Först en kort tillbakablick till 2016 och det faktiska beslutet
som ligger till grund för denna motion. Sen ett kort stycke som sammanfattar vad styrelsen
har gjort i år för att göra övergången smidig.
Fullmäktiges beslut 2016:
Fullmäktige beslutade på FM8-2016 att nollegeneralen inte längre ska vara arvoderad fr o m
2019. De faktiska att-satserna som röstades igenom ser ut som sådan:
APT1: ersätta propositionens första att-sats med:
”Nollegeneralen 2017 samt 2019 ska vara arvoderad från och med första måndagen läsperiod
3 läsår 2016/2017 respektive 17/18 till och med sista fredagen innan första måndagen
läsperiod 1 läsår 2017/2018 respektive 18/19. Under den perioden som Nollegeneralen 2017
och Nollegeneralen 2018 är arvoderad har den samma rättigheter och skyldigheter som en
heltidsarvoderad. Detta beslut överordnar sig Policyn för Arvodering.”
APT2: ersätta propositionens andra att-sats med:
”Nollegeneralen 2019 samt dess efterträdare inte ska arvoderas för sitt arbete och därmed ha
samma rättigheter och skyldigheter som en ansvarig funktionär.”
(3):
”Fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp vars uppgift är att komma med ett konkret förslag på
vilka åtgärder och beslut som behöver tas för att exekvera att-sats två. Denna arbetsgrupp
ska arbeta tillsammans med verksamhetsplansgruppen som ser på Nollningen ur ett
strategiskt perspektiv.”
Fullmäktige har alltså beslutat om att göra posten ideell. För att både förtydliga samt
verkställa detta behöver det ändras i styrdokument på några ställen. I att-sats 3 står det hur
det ska förberedas för denna överång.
Vad har gjorts i år (kortfattat):
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående övergång till ideell
nollegeneral
Min fåtölj, Lund
Joost Kranenborg, styrelseledamot 2017/2018

I år har styrelsen haft en arbetsgrupp som har tittat på denna övergång. En mer ingående
rapport kommer komma in till FM5 där det tydligt skrivs hur arbetsgruppen har gått tillväga
samt vad som har gjorts. Här kommer en liten sammanfattning av det arbetet.
En stor puck som har tittats på är effektivisering i nollningsutskottet. Här har det tittats på
nollegeneralens roll samt vice nollegeneralens roll och hur dessa kan konkretiseras och
utnyttjas bättre. Kontentan är att arbetsledning som nu ligger på nollegeneralen ska flyttas
över till vicen. Det ska resultera i ett nytt utskottsdirektiv som är planerat att komma till sista
styrelsemötet för verksamhetsåret.
Vi har tittat på krishantering under nollningen. Här har man haft samtal med tidigare
nollegeneraler samt kårordförande för hur kommunikationen under nollningen kan
effektiviseras. Detta ska leda till att nollegeneralen behöver vara mindre tillgänglig under
nollningen än tidigare när den hade arvodering.
Tidpunkten då nollegeneralen väljs bör flyttas för att bättre och tidigare komma in i arbetet.
En bättre bakgrund hittas i den separata motionen.
Många evenemang under nollningen som tidigare har legat på luncher eller andra tidpunkter
som kan bidra till att ideella kan missa undervisning ska flyttas och effektiviseras för ideella.
Detta kommer förhoppningsvis inte bara ha positiva effekter på nollgeneralens arbete utan
även på dess vice samt hela överstegruppen.
Utöver detta som har jobbats med i år har det även 2016 utvecklats mer standardiserade
utbildningar för faddrar och andra nollningsaktiva. Det ska alltså vara enklare att hålla i dessa
nu än tidigare år.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående övergång till ideell
nollegeneral
Min fåtölj, Lund
Joost Kranenborg, styrelseledamot 2017/2018

Förslag
Om arvodering tas bort i enlighet med fullmäktiges beslut FM8-2016 kommer det behöva
göras dessa ändringar.
Jag yrkar därför på
att

i Policy för Arvodering stryka hela stycker 2.3 Nollegeneral

att

i riktlinjer för Arvodering stryka enligt följande under kapitel 9 Ledigheter:

För dem som är heltidsarvoderade under en tolvmånadersperiod är det
lämpligt att respektive heltidare tar minst fyra (4) veckors ledighet, dvs 20 arbetsdagar. För
Nollegeneralen rekommenderas fem (5) dagars semester totalt under de arvoderade
perioderna. Beviljande av längre ledighet skall godkännas av Kårordförande i samråd med
Kårstyrelsen

I kårstyrelsens tjänst, dag som ovan

JOOST KRANENBORG
Styrelseledamot, 2017/2018
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