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Oskar Hansson, Styrelseordförande

S15 15/16

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Anders Lundqvist Persson till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Karin Dammer till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 27 april och justerat den 4 maj.

§12

Föreslaget datum för nästkommande Styrelsemöte är den 4 maj.

§14

Detaljbudgeten är en känslig handling.

§15

Frågan bordlades föregående möte.

§16

Frågan bordlades föregående möte.

§17

Frågan bordlades föregående möte.

§20

Handlingarna är känsliga.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Oskar Hansson

Beslutsförslag och kommentarer
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Proposition angående rambudget och
medlemsavgift för 2016/2017

Kårhuset Lund, 14 april 2016
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Proposition angående rambudget och
medlemsavgift för 2016/2017
Arbetet med Budget för verksamhetsåret 16/17 har fortlöpt genom tre typer av möten:
- Möten med utskottsordföranden, med syfte att få in synpunkter från verksamheten
- Möten med Budgetgruppen på konkretiseringsnivå, där synpunkter från
verksamheten diskuterades och årets budget jämfördes med tidigare års utfall
- Möten med Budgetgruppen på rambudgetnivå, där större förändringar diskuterades
och budgeten som helhet diskuterades under ett avslutande möte
Arbetsgruppen består av Jacob Adamowicz, Per Ahlbom, Anny Bernholtz, Oskar Hansson,
Jacob Karlsson, Malin Riddarström, Gustav Seemann, Linn Svärd och Dante Zia.
Administration & ekonomihantering
Våra kostnader ökar då en heltidsarvoderad utbildningsbevakare tillkommer till nästa
verksamhetsår och då funktionärshoodies numera kommer att vara en övergripande kostnad
och belasta administrationen snarare än respektive utskott. Det är nu även budgeterat för att
anställa en kanslist, något som för innevarande verksamhetsår är budgeterat som en inhyrd
tjänst. Det reducerar det negativa resultatet.
TLTH Näringsliv & ARKAD
Här flyttas ARKAD-specifika kostnader från en gemensam resultatenhet till ARKAD för att
spegla den uppdelning av TLTH Näringsliv och ARKAD som finns i verksamheten.
ARKAD får större intäkter som resultat av en prishöjning. ARKAD-gasquen kommer att
äga rum i Färs & Frosta Sparbank Arena, varför omsättningen ökar. Det tillkommer även
extra medel för att uppmärksamma att ARKAD firar 40 år.
Funktionärsvård
Budgeten för sektionskontakter utökas, bland annat genom utbildningar för sektionernas
valberedningar och likabehandlingsombud. Kostnader för resor till och från Helsingborg
justeras upp för att spegla verkligheten.
Husutskottet
Övergripande kostnader flyttas från Husutskottet till Administration. Dessutom justeras
intäkter och kostnader för att bättre spegla verksamheten. Avskrivningar för en ny Rulle
tillkommer.
Aktivitetsutskottet
Budget för ET-slasquer och puben Puben justeras för att bättre spegla verksamheten, vilket
ger ett negativt budgeterat resultat för ET-slasquen och ett positivt budgeterat resultat för
puben Puben. Corneliusbalen och Nyårsbalen budgeteras att få ett större negativt resultat
Proposition angående rambudget och
medlemsavgift för 2016/2017
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medlemsavgift för 2016/2017

och blir därmed något mer realistiska. Sångarstridens budget justeras för att kunna täcka
lönekostnader. Budgeterat resultat för Welcome Party justeras upp.
Nollningen
Nollningen har kostnadseffektiviserats och det budgeterade resultatet för festerna har ökats.
Övergripande
Summan av intäkter budgeteras i princip att vara oförändrad då universitetets kårstöd
minskar och vår medlemsavgift prognostiseras att öka. Medlemsavgiften för nästkommande
verksamhetsår lyftes som bekant redan under FM1 så att den kunde tas med i budgetarbetet,
men då stadgan stipulerar att den ska förekomma under Vårfullmäktige lyfter undertecknad
den nu återigen. Då enligt tidigare beslut.

Förslag

Jag yrkar därför på
att

rambudgeten för verksamhetsåret 2016/2017 fastställes enligt bilaga.

att

Fullmäktige för verksamhetsåret 2016/2017 godkänner ett budgetavsteg på 75 000
kronor på ARM12 6150 för att täcka tryckkostnader för ARKAD-katalogen.

att

medlemsavgiften för verksamhetsåret 2016/2017 fastställes enligt:
Utbildningsprogram

Antal år

Medlemsavgift

Utbytesstudier (inresande)

½

100 kr

Utbytesstudier (inresande)

1

100 kr

Tekniskt basår

1

100 kr*

Mastersprogram

2

140kr

Livsmedelstekniskt program

2

140kr

Högskoleingenjörsutbildning

3

210 kr

Brandingenjörsutbildning

3½

245 kr

Kandidatprogram i industridesign

3

210 kr

Doktorandutbildning

4+

350 kr

Arkitektutbildning

5

350 kr

Civilingenjörsutbildning

5

350 kr

*Medlemskapet är giltigt under den tid studenten studerar Tekniskt basår.

I tjänsten,
JACOB KARLSSON
Generalsekreterare
Proposition angående rambudget och
medlemsavgift för 2016/2017
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Kårhuset Lund, 2016-04-14
Jacob Karlsson, Generalsekreterare

Teknologkåren vid LTH - Rambudget
Resultatenhet Beteckning

Rambudget 16/17
Kostnader

Intäkter

Administration & ekonomihantering
ADM01
Administration - Allmänt
ADM02
Heltidare
ADM03
Kansli
Resultat Administration & ekonomi

Intäkter

Arkivutskottet
ARK01
Arkivutskottet
Resultat Arkivutskottet

Intäkter

TLTH Näringsliv & ARKAD
ARM01
TLTH Näringsliv - Allmänt
ARM02
TLTH Näringsliv - Annonser
ARM03
TLTH Näringsliv - Evenemang
ARM10
ARKAD - Allmänt
ARM11
ARKAD - Mässa & logistik
ARM12
ARKAD - PR & marknadsföring
ARM13
ARKAD - Företag & event
ARM14
ARKAD - Gasque
ARM15
ARKAD 40 år
Resultat TLTH Näringsliv & ARKAD

Intäkter

Fullmäktige
FME01
Fullmäktige
Resultat Fullmäktige

Intäkter

Funktionärsvård
FUV01
JFF
FUV02
Tackmästeriutskottet
FUV03
Sektionskontakter
FUV04
Medaljkommittén
Resultat Funktionärsvård

Intäkter

Husutskottet
HUT01
Husutskottet - Allmänt
HUT02
Cornelis
HUT04
Datorsupportgruppen
HUT05
Gasquesalen
HUT06
Lophtet
HUT07
Rulle
HUT08
Teknikutskottet
HUT10
Kårhusservice
Resultat Husutskottet

Intäkter

Idrottsutskottet
IDR01
Idrottsverksamhet
Resultat Idrottsutskottet

Intäkter

Informationsutskottet
INF01
Informationsutskottet
Resultat Informationsutskottet

Intäkter

Internationell verksamhet
INT01
Internationella projekt
INT02
BEST
INT03
IAESTE
Resultat Internationell verksamhet

Intäkter

Aktivitetsutskottet
KLU01
Aktivitetsutskottet - Allmänt
KLU01
Projektkassa
KLU01
Projektkassa - Alkoholfria projekt
KLU02
ET-slasquer
KLU03
Corneliusbalen
KLU04
Nyårsbalen
KLU05
Puben Puben
KLU06
Sångarstriden
KLU07
Proud Tech
KLU08
F1 Röj
KLU09
Danskurserna
KLU10
Projekt
KLU31
Uthyrningsverksamhet
INT04
Welcome Party
Resultat Aktivitetsutskottet

Intäkter

Styrelsen
KSY01
Styrelsen
KSY01
Styrelsen - Disponibelt
Resultat Styrelsen

Intäkter

Löner
LÖN01
Resulat Löner

Intäkter
258 896 kr

Sektionsanställda

Medlemshantering
MED01
Medlemshantering
Resultat Medlemshantering

Rambudget 15/16

60 000 kr
135 000 kr
- kr

Kostnader
798 066 kr
2 673 350 kr
552 003 kr

Resultat

Intäkter

Rambudget 15/16
Kostnader

Resultat

Intäkter
60 000 kr
195 000 kr
- kr

Kostnader
693 941 kr
2 464 220 kr
674 516 kr

Intäkter

Kostnader
14 840 kr

-

- kr

Kostnader
7 100 kr

- kr

Intäkter

Kostnader
53 820 kr

Intäkter

45 000 kr
- kr
- kr
- kr

Kostnader
114 856 kr
72 800 kr
139 750 kr
11 600 kr

Kostnader
138 060 kr
16 800 kr
13 400 kr
182 818 kr
183 335 kr
119 560 kr
55 000 kr
535 352 kr

Kostnader
81 825 kr
2 000 kr
197 000 kr
153 840 kr
748 000 kr
335 400 kr
160 500 kr
541 813 kr
- kr

kr

Kostnader
62 340 kr

53 820 kr

Resultat

Resultat

Resultat
-

Intäkter

Kostnader
-

kr
kr
kr
kr

Resultat

Intäkter
80 000 kr
41 000 kr
- kr
341 000 kr
249 200 kr
72 995 kr
165 000 kr
465 700 kr

Kostnader
153 130 kr
14 700 kr
11 400 kr
223 918 kr
213 457 kr
59 555 kr
55 000 kr
468 328 kr

Kostnader
22 875 kr

Resultat

33 000 kr

Kostnader
84 325 kr

Kostnader

178 000 kr
219 500 kr
337 850 kr
150 000 kr
61 500 kr
32 500 kr
360 000 kr
98 800 kr
- kr
209 000 kr
216 000 kr

Kostnader
68 500 kr
20 000 kr
20 000 kr
182 600 kr
226 869 kr
364 974 kr
145 725 kr
87 066 kr
43 840 kr
333 699 kr
95 920 kr
- kr
181 994 kr
132 040 kr

Resultat

kr

Kostnader
29 930 kr
80 000 kr

Kostnader
249 146 kr

Intäkter
33 000 kr

Kostnader
78 050 kr

Intäkter

Kostnader

Intäkter
35 000 kr

Kostnader
69 600 kr
20 000 kr
20 000 kr
178 000 kr
241 330 kr
358 428 kr
109 825 kr
82 580 kr
62 710 kr
338 399 kr
98 800 kr
- kr
181 994 kr
137 400 kr

kr

Kostnader
44 390 kr
80 000 kr

109 930 kr

Resultat

Resultat

Kostnader
242 606 kr

-

kr

Kostnader
76 740 kr

Resultat

8 934 kr
Intäkter
-

-

76 740 kr

124 390 kr

Resultat

9 750 kr
Intäkter

1 798 kr

Resultat

Intäkter
251 540 kr

33 520 kr

Resultat

-

-

45 050 kr

- kr
150 000 kr
28 520 kr

5 077 kr
Intäkter

22 875 kr

Resultat

-

178 000 kr
247 500 kr
339 968 kr
105 000 kr
61 500 kr
46 500 kr
360 000 kr
98 800 kr
- kr
209 000 kr
216 000 kr

Resultat

Resultat

-

20 800 kr

Resultat

-

Kostnader
22 875 kr

-

- kr
120 000 kr
25 000 kr

-

-

kr

51 325 kr

- kr
140 800 kr
25 000 kr
-

35 000 kr

Intäkter

22 875 kr

Resultat
-

- kr
120 000 kr
25 000 kr

215 407 kr

-

194 010 kr

Resultat

273 055 kr

- kr

62 340 kr

- kr
66 160 kr
108 850 kr
19 000 kr

294 006 kr

Resultat

14 840 kr

3 002 792 kr

-

-

80 000 kr
41 000 kr
- kr
381 000 kr
249 200 kr
67 800 kr
165 000 kr
533 380 kr

- kr
87 500 kr
640 000 kr
3 478 750 kr
630 000 kr
- kr
90 000 kr
296 920 kr
- kr

3 577 677 kr

Resultat
-

Kostnader
Resultat
42 475 kr
2 000 kr
197 000 kr
179 400 kr
748 000 kr
243 100 kr
158 000 kr
599 863 kr
50 000 kr
3 342 657 kr

-

kr

7 100 kr

Resultat

Resultat

-

-

- kr
87 500 kr
640 000 kr
3 765 000 kr
630 000 kr
- kr
90 000 kr
349 995 kr
- kr

3 828 419 kr

Resultat

Resultat

kr

Kostnader
76 740 kr

Resultat
-

76 740 kr
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Nollningen
NOL01
Nollningen - Allmänt
NOL02
Kårestival & märkesmålning
NOL03
Nollelördag
NOL04
Regatta
NOL05
Regattabal
NOL06
S-fest
NOL07
Kårkamper
NOL08
Internationell HT-nollning
NOL09
Internationell VT-nollning
Resultat Nollning

Intäkter
218 000 kr
- kr
- kr
- kr
100 000 kr
130 000 kr
25 500 kr
- kr
- kr

Övergripande
OVG01
Bidrag LU
OVG02
Medlemsavgifter
OVG03
Medlemsavgift SFS
OVG04
Medlemsavgift LUS
OVG05
Pressstöd Lundagård
OVG06
Sektionsbidrag
Resultat Övergripande

Intäkter
1 607 000 kr
479 100 kr

Pålsjö Ängsblad
PÄB01
Pålsjö Ängsblad
Resultat Pålsjö Ängsblad

Intäkter

Reftec
REF01
Resultat Reftec

Intäkter

Kostnader

Intäkter
220 000 kr
- kr
- kr
- kr
105 000 kr
133 000 kr
25 500 kr
- kr
- kr

Kostnader
321 265 kr
12 200 kr
20 700 kr
23 750 kr
94 342 kr
115 442 kr
20 750 kr
10 000 kr
15 000 kr

133 859 kr

Resultat

Resultat

Intäkter
1 628 000 kr
455 000 kr

36 500 kr
146 000 kr
73 000 kr
432 000 kr

Kostnader

10 000 kr

Kostnader
64 800 kr

36 500 kr
153 300 kr
73 000 kr
432 000 kr

Resultat
-

Reftec

-

kr

Kostnader
74 400 kr

Valnämnden
VAL01
Valnämnden
Resultat Valnämnden

Intäkter

Kostnader
180 158 kr
- kr
- kr
- kr

-

kr

Kostnader
9 000 kr

12 122 768 kr

Kostnader
64 020 kr

Intäkter
14 400 kr

Kostnader
86 200 kr

Intäkter
70 000 kr

Kostnader
166 428 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr

-

kr

Kostnader
14 000 kr

11 834 877 kr

126 428 kr

Resultat
-

11 880 773 kr

71 800 kr

Resultat

Intäkter

54 020 kr

Resultat
-

9 000 kr
171 753 kr

Resultat
-

110 158 kr

Resultat
-

12 294 521 kr

Intäkter
10 000 kr

74 400 kr

Resultat

-

1 388 200 kr

54 800 kr

Resultat
-

70 000 kr

149 949 kr

Resultat

1 398 600 kr

Intäkter

Rambudget 15/16

Resultat

-

Utbildningsutskottet
UTB01
Utbildningsutskottet - Allmänt
UTB01
VKOu disponibelt
UTB01
VKOs disponibelt
UTB01
VKOi disponibelt
Resultat Utbildningsutskottet

Totalt

Kostnader
319 425 kr
12 700 kr
23 700 kr
20 500 kr
91 342 kr
103 942 kr
20 750 kr
- kr
15 000 kr

14 000 kr
45 896 kr
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Motion angående större förråd

Motion angående större förråd
Bakgrund
Just nu delar NollU, ARKAD och F1 Röj på ett förråd på 33 kvadratmeter på Ideon
Gateway. Förrådet kostar 43 763 kr per år det vill säga ungefär 1326 kr per kvadratmeter.
Problemet är att förrådet är alldeles för lite för alla tre utskott i dagsläget och vi behöver mer
plats till våra saker. Till saken hör att ARKAD även funderar på att köpa in en hållbar matta
till nästa verksamhetsår och behöver då någonstans att förvara den. I dagsläget finns ingen
plats för att förvara mer saker i förrådet och vi behöver därför ett större. Att hyra ett förråd
på Ideon Gateway på ca 70 kvadratmeter kostar 87 500 kr per år det vill säga 1250 kr per
kvadratmeter. Ett nytt förråd skulle lösa vår platsbrist och även göra det möjligt att köpa in
en hållbar matta. Dessutom skulle de saker som ARKAD endast använder i samband med
mässan kunna flyttas från den nuvarande platsen i fotoklubben till långtidsförvaring i
förrådet. Att förvara färre saker i fotoklubben är något som nuvarande Pedell har uttalat sig
positivt om.
Ifall ett större förråd blir aktuellt kommer utskotten tillsammans behöva strukturera upp
förrådet och dela in områden för respektive verksamhet för att ordning och reda ska
bibehållas. Kostnaden av förrådet delas förslagsvis in efter hur stor yta respektive utskott
behöver, men detta är något som budgetgruppen borde diskutera tillsammans med
utskottsordförandena.

Förslag
Ett större förråd löser våra nuvarande förvaringsproblem och möjliggör inköpandet av en
hållbar mässmatta.
Jag yrkar därför på
att

Styrelsen godkänner att vi hyr ett större, dyrare förråd och säger upp
hyreskontraktet för det mindre förrådet

I tjänsten,

MALIN RIDDARSTRÖM,
Projektledare ARKAD 2016

Motion angående större förråd

JOHN ALVÉN,
Aktivitetssamordnare
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Kårhuset Lund, 14 april 2016
Anders & Sanders,
Kårstyrelsen 15/16

Proposition angående Bemanning av
receptionen
Bakgrund
På S8 15/16 startade Styrelsen en arbetsgrupp för att undersöka huruvida Bemanning av
receptionen skulle fortsätta under sina nuvarande former, det vill säga en hyrd tjänst från
bemanningsföretaget Adecco. Arbetsgruppens initiala arbete gavs ut som en rapport till
styrelsen, bifogad nedan (Bilaga 1). Resultatet av rapporten blev en allmän visstidsanställning
fram till sommaren av den tidigare inhyrda Kanslisten. Det vill säga ej längre inhyrd av
Adecco, och således en kostnadsreducering på 50 000 kr under våren.
För att fortsätta arbetet tillfrågades styrelsen om vilka/vilket alternativ som arbetsgruppen
skulle arbeta vidare med, I rangordning valdes alternativen som
1a. Inkludera kansli-arbetet i en heltidares nuvarande arbetsuppgifter,
1b. Utveckla Bodils tjänst för att inkorporera kansli-arbetet utöver det ekonomiska arbetet
som utförs idag,
2. Heltidsanställning av en Kanslist,
3. Roterande schema inom heltidargruppen.
Ur denna rangordning blev arbetsgruppen ålagd att välja ut det mest passande alternativet för
tjänsten i fråga. Egenskaper av tjänsten som kändes nödvändiga var i första hand ett positivt
kundmötande, i andra hand en kontinuitet i arbetet och i tredje hand ett fokus på ideell eller
studentbaserad arbetskraft. På grund av detta prioriterades alternativen 1b och 2 i
utredningen samtidigt som 1a och 3 klassades som ”tillsvidarelösningar” mer än
långtidslösningar.
Då Bodil har börjat närma sig pensionsålder är det högst relevant att undersöka vidare
huruvida ekonomtjänsten även hade kunnat inkludera de arbetsuppgifter som ingår i
Kanslistens arbete. I samtal med Bodil framkommer att hon har önskan om att fortsätta
arbeta ett par år till. Av samma anledning vill vi inte heller ändra Bodils tjänst till att
inkludera receptionsarbete.
Båda alternativen som involverar heltidare kändes i nuläget som en intressant punkt att
undersöka. Försök med att sprida ut Kanslistens arbete över heltidarna har gjorts tidigare år,
undersökningar från dessa år tyder på ett stort missnöje från heltidargruppen. Något som
kanske inte bör avskräcka från att se över det ändå, då arbetet den gången var lagt som
”extra arbete” istället för något som konkret ingick i arbetsuppgifterna.
Men då verksamhetsplanen i dagsläget involverar en undersökning av organisationsstrukturen inom Kåren Centralt som ännu ej är redovisad, finns det visst intresse i att
avvakta med att lägga till ytterligare uppgifter på en eller annan heltidare som potentiellt
redan kommer få en utökad, eller minskad, post. Styrelsen anser därför att eventuell
ytterligare belastning av heltidarna bör vänta tills den organisatoriska strukturen inom
gruppen är avklarad.
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Då återstår heltidsanställning, liknande den som finns i dagsläget. En heltidsanställd som
arbetar med kårens Kanslistuppgifter skulle direkt leda till en kontinuitet i arbetet som är
svårslagen, och då alternativ 1b inte är aktuellt för propositionen i nuläget (och potentiellt
inte förrän Bodil går i pension) föreslår Styrelsen till Fullmäktige att deltidsanställa en
Kanslist periodvis tills dess att något av de andra alternativen öppnas upp för vidare
utredning.
Sådan periodvis anställning kallas allmän visstidsanställning och är tillåten max 2 år under en
5 års-period. Därefter måste arbetsgivaren erbjuda fast tjänst (så kallad ”in-LAS:ning”).
Således bör fullmäktige lägga upp på sin beslutsuppföljning att om ett halvår följa upp hur
tjänsten ska hanteras vidare.
Vidare föreslår vi att kanslistens arbetstid och -form ska fortsätta på samma sätt som tidigare
för att främja kontinuitet.

Förslag
Styrelsen yrkar därför på
att

Fullmäktige godkänner periodvis deltidsanställning av Kanslist för att arbeta i
kårexpeditionen.

att

Fullmäktige ålägger Kårordförande 16/17 att rapportera om eventuella
förändringar i utredningsläget på FM 10.

I styrelsens tjänst,

ANDERS LUNDQVIST PERSSON,
Kårstyrelseledamot 15/16
BJÖRN SANDERS
Kårordförande 15/16
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Rapport: Bemanning av Kårexpeditionen
Inledning
Men anledning av att TLTH nu fritt kan anställa personer gavs undertecknade på höstens
sista styrelsemöte i uppgift att utreda frågan om bemanningen i kårexpen.
Grundförutsättningen var att det är dyrt att hyra från Adecco och frågan ställdes om det går
att bemanna kårexpen på ett effektivare sett.
Undertecknade har brainstormat olika lösningar samt värderat dessa. Dessutom har en
kortare dialog med nuvarande receptionist, Christina, förts och material hämtats från
utredningen kring inhyrningen av receptionist från 2014.

Grundfråga och möjliga lösningar
Grundfrågan i problemet är huruvida vi behöver ha en receptionist anställd. Om svaret på
denna fråga är ja ser undertecknade följande möjligheter:
1.
2.
3.
4.

Vi fortsätter att hyra in från Adecco.
Vi anställer nuvarande receptionist utan utlysning.
Vi utlyser tjänster med ambition att fast anställa någon.
Vi utlyser tjänsten med ambition att anställa en student som extraknäcker ett eller ett
par år.

Om svaret på grundfrågan är nej ser undertecknade följande möjligheter:
5.
6.
7.
8.
9.

Lägga ut uppgifterna på befintliga heltidare.
Bygga om en heltidare så att dennes tjänst innefattar receptionistens.
Skapa en ny heltidare.
Lägga uppgifterna på ideella funktionärer.
Skapa en arbetspool med studenter.

1. Vi forsätter att hyra in från Adecco
Detta är en dyr men smidig lösning där Adecco sköter alla arbetsgivarrelaterade frågor
(förutom arbetsmiljöansvar). Dock har TLTH redan två anställda (en ekonom och ett
cafébiträde) så marginalarbetet för att anställa en ytterligare anses inte vara så stort.
Lösningen fungerar tillsvidare men bör undvikas. Med en årskostnad på nästan 300 000 kr är
det den absolut dyraste.

2. Vi anställer nuvarande receptionist utan utlysning
Gemensamt för att anställa nuvarande eller att fast anställa någon är fördelen med
kontinuiteten i organisationen. Det nav och den kunskapsbas som Bodil (vår ekonom) utgör
har flera gånger visat sig vara viktiga för TLTH. Vi har även märkt att detta börjar bli fallet
med Christina. En anställning, med lön likställd Bodils, där receptionisten jobbar lika mycket
som idag (50% i ca 10 månader) hade kostat oss knappt 200 000 kr.
När det kommer till att anställa nuvarande receptionist skulle det underlätta processen vill
anställning enormt och spara oss pengar för utlysning. Vi är dessutom väldigt nöjda med
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Christina och hon trivs bra på jobbet. Dock har det framkommit att hon är intresserad av att
eventuellt börja plugga till hösten vilket gör att hon kommer behöva sluta hos oss.

3. Vi utlyser tjänsten med ambition att fast anställa någon
Fördelen med denna lösning är, förutom det som nämns ovan i punkt 2, dels att vi kan få
fler sökande vilket ökar chansen att rätt person blir anställd samt att chansen till en långsiktig
anställning är större än med Christina – även om hon inte väljer att plugga just i höst vet vi
inte hur länga hon vill vara kvar på TLTH.

4. Vi utlyser tjänsten med ambition att anställa en student som
extraknäcker ett eller ett par år
När det pratas om att anställa personer tas ibland aspekten att vi är en studentförening upp.
Med åsikten att verksamheten i en studentförening bör bedrivas för och av studenter. Vi tror
att ett 50% arbete vid sidan studierna hade kunnat vara uppskattat av person som exempelvis
har fått problem med CSN.
En fördel med denna lösning är att vi får en person som garanterat är nära verksamheten
och redan från början har koll på kåren. Nackdelarna är dels att kontinuitet kan blir ett
problem och att överlämning kan bli svårt; att vi går emot våra principer att inte avlöna
samtidigt med studier; och att man får en person på kontoret som är student, men som inte
är heltidare.

5. Lägga ut uppgifterna på befintliga heltidare.
Denna lösning förkastades direkt med hänvisning till den utredning som gjordes i samband
med återinförskaffandet av receptionist 2014.

6. Bygga om en heltidare så att dennes tjänst innefattar
receptionistens
Tanken att bygga om förslagsvis informationsansvarig så att dennes arbetsuppgifter skulle
innefatta att sitta i expen fyra timmar på dag. Då har man inte problemet att man byter
person i expen hela tiden, men fortfarande problemet att det är tråkiga och icke utvecklande
arbetsuppgifter. En lösning är att ge arbetsuppgifterna till poster som ”nästan” är heltidare
men inte riktigt har teckning för att bli heltidsposter i nuläget, exempelvis eventuellt
Nollegeneralen. Undertecknade har inte gått in på detalj i frågan utan anser att denna fråga
behandlas av organisationsutredningsgruppen samt utredningen av Nollningen.

7. Skapa en ny heltidare
Att bygga en heltidare som enbart tar över de uppgifter som utförs av receptionisten idag är
inte försvarbart. Dels då det, som sagt, inte är utvecklande eller roliga uppgifter och dels
eftersom det inte är tillräckligt mycket.
En idé är att ta en del av poster som redan är överbelastade, exempelvis pedellen, och lägga
över på den nya heltidaren. Här lekte undertecknade med tanken att skapa en ”vice pedell”
som ansvarar för expen och samtliga kundbemötanden. Då kan pedellen fokusera mer på att
vara ”vaktmästare” för Kårhuset och Lophtet.
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Enligt det shablonbelopp som finns för heltidare hade detta kostat oss ca 250 000 kr per år.

8. Lägga uppgifterna på ideella funktionärer
Detta tror undertecknade inte är realistiskt av tidigare nämnda anledningar.

9. Skapa en arbetspool med studenter
Tanken är att skapa en pool med studenter som, likt Kårhusservice, tar dagspass i expen mot
ersättning. Det finns många risker och nackdelar med den här lösningen:





Vi kan inte garantera att expen är bemannad. Risken finns att ingen kan ta ett pass.
Det blir svårt med kontinuitet då hela tiden blir olika personer som sitter i expen.
Idén om ett ansikte för kårexpen försvinner.
Det blir extraadministration på den heltidare som blir ansvarig för att rekrytera och
administrera expen-poolen.
Det finns en risk att personer endast sitter i expen för pengarna och servicegraden
därmed kan sjunka.

Det är viktigt med tydliga krav och riktlinjer vid införande av en sådan pool. Exempelvis i
from av antal pass man måsta ta, schemaläggning och närvaro.
Den uppenbara, och stora, fördelen med detta alternativ är att kostnaderna blir betydligt
lägre. Givet att vi har samma öppettider som idag (4 timmar, 39 veckor om året) ger
300kr/dag en kostnad på 71 600 kr/år och 500 kr/dag en kostnad på 127 000 kr/år.

Sammanställning
Vi tror i huvudsak på att anställa (2-4), skapa en ny heltidare (7) eller skapa en arbetspool (9),
men kommer jämföra det mot nuläget (1). Den första jämförelsen är den rent ekonomiska:
Alternativ

Kostnad (per år)

Diff från idag (per
år)

Hyra in från Adecco

300 000 kr

0 kr

Heltidare

250 000 kr

50 000 kr

Anställa (50%, 10 mån/år)

200 000 kr

100 000 kr

Anställa student (50%, 10 mån/år)

200 000 kr

100 000 kr

Arbetspool (4h/dag, 39 veckor, 500 127 000 kr
kr/dag)

173 000 kr

Arbetspool (4h/dag, 39 veckor, 300 72 000 kr
kr/dag)

228 000 kr

Därefter kan man konstatera att arbetspoolerna hade skapat merarbete för en befintlig
heltidare, förslagsvis Generalsekreteraren, med uppskattningsvis 5% (2h/vecka); samt att en
ny heltidare hade avlastat befintliga heltidare med uppskattningsvis 50%. Dessutom
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uppskattar vi att en fast anställd skulle kunna ha tid med 20% mer arbete än vad som utförs
idag, vilket eventuellt skulle bli en avlastning för heltidare.
Om man, hypotetiskt och för att kunna jämföra, räknar om heltidar-tid till pengar med
schablonen 220 000 kr/år (vilket motsvarar det arvodet kostar för en heltidare). Notera att
det är fiktiva kostnader då vi inte sparar pengar på att frigöra tid för heltidare. Får man
följande resultat:
Alternativ

Kostnad

Arbetspool
(4h/dag,
39 veckor, 300 kr/dag)

72 000 kr

228 000 kr

-5 %

83 000 kr

217 000 kr

Arbetspool
(4h/dag,
39 veckor, 500 kr/dag)

127 000 kr

173 000 kr

-5 %

138 000 kr

162 000 kr

Heltidare

250 000 kr

50 000 kr

50 %

140 000 kr

160 000 kr

Anställa (50%, 10 mån/år)

200 000 kr

100 000 kr

20 %

156 000 kr

144 000 kr

Anställa student
10 mån/år)

200 000 kr

100 000 kr

0%

200 000 kr

100 000 kr

300 000 kr

0 kr

0%

300 000 kr

0 kr

(50%,

Hyra in från Adecco

Diff från idag

Effektivisering

Kostnad
inkl
effektivisering

Diff
effektiv.

inkl

De viktiga aspekter som inte tas upp i beräkningarna ovan och behöver viktas in är följande:
 Servicegrad.
 Kontinuitet/”ställtider”.
 Heltidargruppens storlek.
De två första aspekterna går att tolka in i beräkningar genom att helt enkelt ge de olika
alternativen ”betyg” på en skala 1-5, enligt tabell:
Alternativ
Anställa (50%, 10 mån/år)
Hyra in från Adecco
Anställa student (50%, 10 mån/år)
Heltidare
Arbetspool (4h/dag, 39 veckor, 500 kr/dag)
Arbetspool (4h/dag, 39 veckor, 300 kr/dag)

Servicegrad (1-5)
5
4
4
4
3
2

Kontinuitet (1-5)
5
4
4
3
2
1

Sammanställer man den ekonomiska aspekten samt servicegraden och kontinuiteten (SoK)
ser man att de två billigaste alternativet och ger i särklass sämst SoK. Heltidare, anställa
student och hyra från Adecco ger nästan samma SoK, men heltidare är betydligt billigare. Att
fastanställa är bäst i SoK och ligger i mitten på kostnad.
Aspekten rörande heltidargruppen blir en ideologisk fråga som kräver närmare eftertanke
och diskussion om styrelsen skulle välja att röra sig i den riktningen. Dessutom så krävs det
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större input från resterande organisation för att förankra en eventuell sådan lösning. Slutligen
tillkommer rent praktiska frågor så som kontorsplats med mera.

Slutsats och nästa steg
Ovan sammanställda resultat ger inte en tydlig bild av vilken väg TLTH bör gå i frågan.
Styrelsen måste ta ställning till följande för vidare utredning:
 Vikten av heltidargruppens storlek.
 Till vilken grad ekonomiska besparingar och effektivisering får göra anspråk på
servicegrad och kontinuitet.
Vi tror ändå att den bästa vägen att gå tillsvidare är att TLTH anställer Christina även om det
kanske bara blir för ett halvår. Under det halvåret sparar vi mellan 50 000kr och 72 000kr
jämfört med att hyra från Adecco men förändrar i övrigt inte servicegraden. Under halvåret
ges styrelsen möjlighet att i lugn och ro fortsätta att undersöka frågan för en långsiktig
lösning.
Den enda risken med att anställa Christina är om hon ångrar sig om studier och vill fortsätta
jobba samtidigt som vi kommer fram till att en annan lösning är optimal för bemanning av
receptionen. Utan att ha hört med arbetsgivaralliansen tror undertecknade det är möjligt att
till att börja med anställa Christina under en begränsad tid för att undvika denna risk. Om så
ej är fallet anser vi att risken är värd besparingen.
Under tiden fram till styrelsemötet kommer kontakt tas med arbetsgivaralliansen tas för att
förtydliga formerna för en anställning och nödvändigt pappersarbete förberedas för att
möjliggöra direkt handling om styrelsen ställer sig positiva till förslaget.

I tjänsten, dag som ovan,

Anders Persson, Kårstyrelseledamot 15/16, och Björn Sanders, Kårordförande 15/16.
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FÖRTYDLIGANDE
Tilldelning av meritvärde

Förtydligande angående tilldelning av meritvärde
Syfte
Syftet med riktlinjen angående tilldelning av meritvärde är att förtydliga processen för tilldelning av
meritvärde, samt vilken typ av engagemang som ska meriteras.

Omfattning
Riktlinjerna är gällande för studenter vid Lunds Tekniska Högskola.

Definition
AF

Akademiska Föreningen vid Lunds universitet

LTH

Lunds Tekniska Högskola

LU

Lunds universitet

SOUP

Teknologkårens Studiesociala- och utbildningspolitiska program

TLTH

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Process
Under vårterminen 2016 har samtal först i Världsmästarkollegiet, Studierådsordförandekollegiet samt
Fullmäktige. Därtill har det en utvärdering gjorts med LTHs internationella avdelning.

Revidering och tillägg
I samband med beslutet år 2016 gjordes två större tillägg, dessa rör Projektgrupp ARKAD samt
nollningsansvariga vid kår och sektion. Därtill har det gjorts en mindre revidering för att förtydliga.

Bakgrund
Anledningen till att blanketten för meritvärde utvärderas och revideras är för att det uppkommit
tvetydigheter, exempel på detta är att tanken om att ”likvärdigt engagemang som är sektionsöverskridande
ska ge samma meritvärde” inte har uppfyllts i 2015 års blankett för tilläggsmeriter. Rektorsbeslutet år 2016
syftar till att förtydliga meriteringen, dels för att göra det enklare och mer säkert för studenten vad det är
som gäller samt underlätta handläggningen av ärendena som LTH hanterar inför utlandsstudier.

Beslutsgrunder
Teknologkårens Studiesociala- och utbildningspolitiska program tar upp alla frågor som berör
grundutbildningen och häri finns grunden till varför TLTH anser att studenter vid LTH ska tilldelas
meritvärde. Nedan är ett utdrag.
11 Utlandsstudier, 11.2 Antagning och urval
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.

Riktlinjer angående internationalisering vid
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Upplägg
Bedömningen av meritpoäng görs utifrån de två ståndpunkter ”ambassadör” och ” ideellt engagemang”
vilket tydligt framgår i SOUPen. Bedömningen görs enligt de tre nivåerna: övergripande ansvar, del av
ansvar samt ledamot. De två förstnämnda uppnår kravet om ambassadör, samtliga tre ska uppnå kravet om
internationalisering men behöver inte vara ideella.

Ambassadör för LTH
En ambassadör definieras som den med det övergripande ansvaret. Detta innebär att personer i
ledarställning uppfyller detta kriterium. Personen kommer även ha arbetat för ökad internationalisering och
likabehandling. Att personen har varit ansvartagande ger en god grund för att hen är meriterad för
utlandsstudier oberoende om personen har varit aktiv vid LU, LTH eller Studentlund.

Ideellt engagemang
Oberoende om det är för kår eller dylikt premieras ideellt engagemang, det ska däremot vara studentikost
och relevant till arbetet. Det ideella engagemanget kan dels vara givande inför utlandsstudierna, dels ska de
minska barriären för de internationella studenter som är på utbyte i Lund.

Till grund för regler för behörighet, meritvärdering, rangordning och
nominering till utbytesstudier – argumenterande bakgrund
Heltids- eller deltidsarvoderad av TLTH eller inom Studentlund (även AF)
Även om heltidare vid TLTH, Kuratel/Quratel vid nation eller AFs presidie får arvodering för sitt uppdrag
anses det att dessa personer är mycket goda ambassadörer för Lund. Med deltidsarvoderad menas
Nollegeneral vid TLTH. I och med att de jobbar för Lunds studentliv jobbar de även för de internationella
studenterna. Därtill förutsätter dessa poster ett längre ideellt engagemang. Dessa personer visar vanligen
även på ett gott ledarskap och premieras därför inför utlandsstudier.
Styrelsemedlem vid kår, sektion eller fri förening vid TLTH
Styrelsemedlemmar vid kår sektion eller fri förening arbetar aktiv för en inkluderande miljö på Campus. I
deras verksamhet tar de ett aktivt ställningstagande för internationalisering. Styrelsemedlemmar vid kår och
sektion har valt att ta ett större ansvar för studenterna vid LTH. Detta gäller för studenterna i alla dess
uttryck: utbildnings-, fritids- och näringslivsverksamhet. Därtill uppfyller även stödfunktionerna en solid
grund för att verksamheten kan fortskrida. De fria föreningarna är upptagna i TLTHs verksamhet och tar
en aktiv roll för studenternas studiesociala sysselsättning.
Ordförande vid en av AF erkänd studentförening eller utskott
Det är inte enbart engagemang centralt vid LTH som meriteras, även ett större ansvarstagande vid AF anses
vara en god grund inför utlandsstudier. TLTH är positiva till ideellt engagemang i all dess form, så länge det
gynnar studenternas liv i Lund. AF syftar till att berika Lunds studentliv vilket ligger i linje med att vara en
ambassadör för Lund.

Projektgrupp ARKAD
Teknologkårens arbetsmarknadsmässa förverkligas genom projektgruppen ARKAD, under ledning av
projektledare för ARKAD. De senaste åren har mässan fortsatt att växa och fokus läggs allt med för att vara
en mässa för alla studenter vid LTH. ARKAD jobbar allt mer med likabehandling och internationalisering,
både gästföreläsare men även företag som är intresserade av att anställa icke svensktalande personer bjuds
in. En utveckling i som Projektgruppen aktivt jobbar för. Att vara en del av projektgrupppen för ARKAD
inkluderar både ansvarstagande, ambassadörskap och ett arbete gällande likabehandling och
internationalisering. Projektgruppen arbetar gemensamt för att mässan ska vara inkluderande och har
Riktlinjer angående internationalisering vid
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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således ett plant delat ansvar för de internationella och inkluderande frågorna, de har specifika
ansvarsområden och får här ledaregenskaper av att leda en större grupp och vara en ambassadör för dem,
därtill har Projektgrupp ARKAD även möjlighet att påverka nationellt då de har utbyte med andra mässor.

Likabehandlingsombud
Ombudens roll på sektionerna växer allt mer och frågorna integreras med ”alla studenters roll”, även de
internationella inkluderas i likabehandlingsombudets arbete. Därtill är detta ett av de områden som vi i
Sverige är förespråkare för och nästintill innovativa. Studenterna vid LTH är en förespråkare när det gäller
likabehandling internationellt. Med denna erfarenhet tros studenterna som åker på utbyte ha en meritering
och större möjlighet att påverka. Likabehandlingsombuden har ett delansvar i det studiesociala arbetet som
sker på LTH, därtill är dessa goda ambassadörer för likabehandlingsfrågor. Slutligen arbetar de för
internationella frågor och framförallt för att inkludera de internationella studenterna i verksamheten både på
och i nära anknytning till utbildningen.

Nollningsansvariga
De som ansvarar i nollningen och mottagningen vid LTH har ett delansvar och arbetar aktivt för de
internationella studenternas roll. Nollningsansvariga har ett betydelsefullt uppdrag eftersom dessa utgör den
första kontakten med Kåren centralt och sektionerna. De nollningsansvariga arbetar aktivt för de
internationella studenterna under och i linje med att all verksamhet ska genomsyras av internationalisering
har de nollningsansvariga en betydande roll. Det är dessa personer som bemöter studenterna när de är
nyantagna vid LTH, det är dessa som till stor del väcker intresse för engagemang och som får studenterna
att bli inkluderade. Nollningsansvariga är därtill även ambassadörer för Lund som studentstad.
Med ansvarig för nollningen under höst och vår menas Head of International Introduction, Colonels, Phøs,
Fös, Stab, Øverste och Vice Nollegeneral). Nollegeneralen hanteras som deltidsarvoderad, internationell
fadder hanteras separat.

IAESTE och BEST
Dessa är två organisationer som arbetar med internationella frågor på internationell och nationell nivå, även
på lokal nivå tar de en ledande roll för den internationella verksamheten. De erbjuder förberedande
moment inför utlandsstudier, de erbjuder utlandsstudier och praktik samt För att tilldelas meritpoäng krävs
två terminers engagemang, det är ordförande som hanterar intygen. Att vara engagerad innebär således ett
aktivt engagemang.
IAESTE är en ideell organisation som finns representerat i över 80 länder runt om i världen. De arbetar
sedan 1948 för att stimulera internationellt utbyte och att öka förståelsen mellan studenter och arbetsgivare
från olika länder. Deras platser rör sig framför allt inom områdena teknik, naturvetenskap och arkitektur.
BEST Lund har funnits sedan 1992 och är en del av Teknologkåren, på så sätt har de stora möjligheter att
genomföra de projekt de önskar. Som medlem får du till exempel chansen att resa och träffa studenter runt
om i Europa, engagera dig i organiseringen av sommarkurser och ingenjörstävlingen EBEC som hålls varje
vår. De är en grupp på cirka 15 studenter som träffas varje vecka och tillsammans anordnar aktiviteter dels
för studenterna på LTH och dels för andra ingenjörsstuderande runt om i Europa.

Världsmästare vid sektion
Vid sektionerna är det världsmästaren som ansvarar för samordningen och anordningen av aktiviteter för
internationella studenter. De utgör även en stor roll av det kårcentrala arbete som görs när det gäller
internationalisering. För att kunna främja integreringen av internationella studenter har världsmästarna en
central roll i det sektionsöverskridande arbetet när det gäller internationalisering. Därtill har världsmästarna
en mer ansvarstagande roll när det gäller mottagningen av internationella studenter. Vanligen leder även
världsmästaren ett utskott vid sektionen som utöver aktiviteter även studiebevakar mastersprogrammen
tillsammans med studierådet.

Riktlinjer angående internationalisering vid
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Internationell fadder
För arbete med att vara de nyantagna eleverna tillmöte i sin roll som fadder ges de internationella faddrarna
vid LU och LTH meritvärde inför utlandsstudier. Detta då dessa faddrar aktivt jobbar för de
internationellas roll, de har således ett större ansvar än de faddrar som inte uttryckligen har ett
internationellt engagemang. Dessa utgör en ledamot i hierarkin ”ansvar, delansvar och ledamot” och utgör
således grunden för lägst poäng på skalan. Dessa personer har också ett förberedande uppdrag och till viss
del utgör de en ambassadör när de är i direkt kontakt med studenterna.

Internationellt utskott
Ledamot i sektionens internationella utskott arbetar aktivt för att integrera de internationella frågorna i
sektionens verksamhet. De driver även projekt och påverkansarbete lokalt på sektionen för att belysa de
internationella studenternas perspektiv. Precis som för internationell fadder anses dessa vara en god
ambassadör i sitt arbete gällande internationalisering.

Riktlinjer angående internationalisering vid
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående krav ställda på revisorerna

Kårhuset Lund, 14 april 2016

Motion angående krav ställda på
revisorerna
Bakgrund
I dagsläget är kravet som ställs på Kårens revisorer väldigt högt satt. Revisorerna får inte
inneha några andra uppdrag på Kåren samtidigt som de är revisorer. Detta begränsar
personer som kan vara sakrevisorer helt till personer som inte vill engagera sig ”aktivt” inom
Kåren. Eftersom det är positivt om revisorerna har tidigare erfarenhet av verksamheten,
begränsar kravet urvalet av kandidater till personer som lämnat sitt engagemang på Kåren
bakom sig. Alternativet som finns är att hitta revisorer som inte har någon erfarenhet av
Kåren och att man då skulle acceptera att man inte får de positiva effekterna av att
revisorerna har erfarenhet av verksamheten. ”Extern” rekrytering av sakrevisorerna kommer
förmodligen också vara svår då Kåren redan har svårt att fylla alla våra poster, många som
dessutom upplevs som roligare än revisorsposterna. Det är förmodligen heller inte ett bra
tecken att sektionerna har problem att rekrytera revisorer. Dessa problem är några av
anledningarna att Kåren de senaste åren har stått utan revisorer eller att de valda revisorerna
inte varit på plats i Lund under verksamhetsåret. Våra ekonomiska revisorer har tidigare
påpekat att vi måste bli bättre på att fylla våra revisorsposter.
Det är viktigt att garantera oberoende revisorer som inte hamnar i jävsituationer. På detta
sätt är den nuvarande lydelsen bra, dock så tar den inte de problem som presenterades här
över i beaktning. Vi tycker därför att en mer nyanserad formulering i Stadgan kan få med det
viktiga av båda problembilderna.
Skatteverkets krav på revisorer är följande:


vara en person som har förtroende från samtliga intressenter



ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska
förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Kraven är naturligen större i en stor
förening än i en liten förening med enkla förhållanden.



vara oberoende gentemot föreningsledningen



inte vara omyndig



inte vara försatt i konkurs.

(https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/driva/bok
foringsskyldighet.4.70ac421612e2a997f85800033022.html)
Enligt skatteverket är det alltså viktigt att revisorerna är oberoende gentemot
föreningsledningen, i vårt fall Styrelsen, men lägger inte någon tyngd i att man inte kan vara
en aktiv medlem i organisationen.
Motion angående krav ställda på revisorerna
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående krav ställda på revisorerna

Kårhuset Lund, 14 april 2016

En god revisorskandidat ska ha de egenskaper som gör att det inte ska vara problematiskt att
de samtidigt innehar en funktionärspost. Har man god integritet bör man kunna jobba inom
till exempel HUT utan att det ska påverka ens arbete som revisor.
För att garantera oberoende revisorer tycker vi att stadgan ska ställa kravet att man som
revisor inte få inneha någon annan post som innebär ett större ansvar för TLTHs
verksamhet, till exempel ansvar för funktionärer eller ett kostnadsställe. Detta gör

Förslag
Jag yrkar därför på
att

i Stadgan §8.3 Krav ändra lydelsen:

” Revisorerna får inte ha andra uppdrag inom Teknologkåren. Revisorerna och
Revisorssuppleanterna ska vara myndiga.”
till “Revisorerna får inte ha någon annan post inom Kåren som innebär ett betydande
ekonomiskt eller operativt ansvar inom verksamheten.
Revisorerna och revisorssuppleanterna skall vara myndiga.
Revisorerna ska vara oberoende gentemot Kårstyrelsen och Heltidargruppen.
”.

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Fullmäktigeledamot 2016

ERIK ALSTERSJÖ,
Fullmäktigeledamot 16

GUSTAV SEEMAN,
Fullmäktigeledamot 16

Motion angående krav ställda på revisorerna
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STYRELSEHANDLING
Önskelista för UtbU

Kårhuset Lund, 14 april 2016
Alexander Pieta Theofanous,
Utbildningsutskottets ordförande 15/16

Stadfästande av förväntningar på
Utbildningsutskottet under
nästkommande verksamhetsår
Bakgrund
På FM-sammanträde nr 1 (onsdagen den 3:e februari 2016) presenterade en arbetsgrupp som
jobbat med att ta fram en ny struktur för Teknologkårens utbildningsutskott. Arbetsgruppen
bestod av undertecknad, Daniel Lundell, Sara Gunnarsson, Micaela Bortas, Jacob
Adamowicz samt Linnea Thörnqvist. På sagde FM-sammanträde producerade arbetsgruppen
sitt slutgiltiga förslag på Utbildningsutskottets struktur. Gruppens undersökningar påvisade
att TLTH:s ekonomi klarar av att finansiera en till heltidsarvorderad. Dessutom
presenterades konkreta och fulltäckande ändringar i styrdokumenten – stadga, reglemente
och policy för arvordering – som skulle möjliggöra reformen av UtbU:s struktur. Förslaget
bifölls i sin helhet och dessutom i konsensus; Av de 21 röstberättigade på mötet röstade
samtliga för förslaget.
Förslaget bifölls med en del redaktionella ändringar. Dessutom bifölls ett tillägg från
styrelsens motionsvar:
Att i början av verksamhetsåret 2017/2018 utvärdera huruvida åtgärderna har fått önskad
effekt; denna utredning ska redovisas senast sista Fullmäktigemötet 2017.
Följande viljeyttring, i form av en protokollsanteckning från sagde FM-möte, utökar
styrelsens tillägg:
”Fullmäktige vill med en tydlig viljeyttring säga till framtida fullmäktigeledamöter att vi lägger
stor vikt vid att utredningen av utbildningsutskottets struktur, med bland annat en extra
heltidare, tas på största allvar. Har lösningen visat sig vara bristfällig skall fullmäktige inte vara
rädda för att riva upp beslutet och hitta en annan, bättre lösning. Det är dyrt att arvodera
funktionärer om den tänka lösningen visar sig ha brister”
Bilagor
Bifogat till denna handling finner ni två dokument.




en slutrapport som redogör för processen av framtagandet av den nya strukturen
samt vilka önskemål som bör lägga grunden för utbildningsutskottets framtida
arbete.
Själva ”önskelistan”, saxad ur ovan nämnda dokument.

Det är min förhoppning att dokumenten ska kunna vara vägledande för framtidens
utbildningsutskott samt skapa förutsättningar för ett bättre, effektivare och transparent
påverkansarbete.
Styrelsehandling - Utbildningsutskottet framöver
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STYRELSEHANDLING
Önskelista för UtbU

Kårhuset Lund, 14 april 2016
Alexander Pieta Theofanous,
Utbildningsutskottets ordförande 15/16

Förslag
Teknologkåren borde ha en etablerad bild av vilka förväntningar som ställs på
Utbildningsutskottet.
Jag yrkar på
Att

styrelsen stadfäster önskelistan som motsvarar de förväntningar organisationen kan
ställa på utbildningsutskottet under kommande verksamhetsår.

I tjänsten, dag som ovan
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS
Utbildningsutskottets Ordförande 15/16
0704648925
utbuo@tlth.se, theofanous.alexander@gmail.com
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Teknologkåren vid LTH
Sölvegatan 22A
223 62 Lund
14 april 2016

Slutrapport – Utredning av
Utbildningsutskottets struktur

Inledning
Syfte
Syftet med det här dokumentet är att bidra med en tydlig beskrivning av vad
Utbildningsutskottets strukturreform, som färdigställdes under våren 2016, förväntas
åstadkomma då strukturreformen initieras med början av verksamhetsåret 16/17. Därutöver
ges ett historiskt perspektiv av det som föranlett strukturreformen. Dokumentet avslutas med
en lista på strategiska mål för Utbildningsutskottets verksamhet.
Dokumentet bör användas som underlag för:





Överlämning till nytillträdande heltidare för verksamhetsåret 16/17.
Uppföljning samt utvärdering av Utbildningsutskottets struktur. Intressenter i detta
avseende är:
o Teknologkårens styrelse (STLTH),
o Teknologkårens fullmäktige (FM),
o Utbildningsutskottets ledningsgrupp (LeG).
 Dokumentet anger rekommendationer på arbetssätt och
förhållningssätt gentemot LTH:s studenter.
Historisk referens rörande Teknologkårens organisationsutveckling.
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Ledamöters roll

11

Huvudansvarig för utbildningsfrågor

11

Studiesocialt ansvarig

11

Utbildningsansvarig för interna frågor

12

Utbildningsansvarig för externa frågor

12

Önskelista
Avgränsningar

14
14

A – Utbildningsutskottet ska vara insatt i forsknings- och forskarutbildningsfrågor samt
den forskningspolitiska agendan som bedrivs vid LTH och LU centralt.
15
B – Utbildningsutskottets ska skapa, vidareutveckla samt implementera hållbara samt
rättssäkra metoder för hanterande av klagomål från studenter
15
C – Utbildningsutskottet ska bedriva ett aktivt och kontinuerligt arbete med att förebygga
diskriminering vid LTH
16
D – Utbildningsutskottet ska försäkra att mastersstudenter har ett reellt inflytande i beslut
som berör mastersprogrammen.
16
E – Utbildningsutskottet ska jobba aktivt och kontinuerligt för att befolka
studeranderepresentantsposterna som TLTH förvaltar.

17

F – Utbildningsutskottets ska säkerställa att ledningsgruppens ledamöter har en naturlig
och kontinuerlig närvaro bland sektionernas grupperingar som hanterar studierelaterade
ärenden.
17
G – Utbildningsutskottet uppdaterar studeranderepresentantshandboken till den grad att
den täcker in alla relevanta aspekter av ett studeranderepresentantsuppdrag.
17
H – Utbildningsutskottet ska säkerställa att överlämning till efterträdare sker strukturerat
samt eliminerar risken att viktiga ärenden eller praktiska tips rinner ut i sanden eller faller
mellan stolarna.
18
I – Utbildningsutskottet ska i samråd med tillhörande kollegier driva omfattande
opinionsundersökningar där studenternas åsikter i frågor av studiesocial och
utbildningsrelaterad karaktär bokförs, redovisas och används.

18

J – Utbildningsutskottet ska bedriva ett aktivt, ändamålsenligt och kontinuerligt arbete
med att informera medlemmarna om aktuella utbildningsfrågor på fakultets-, universitetsoch nationell nivå.
19
K – Utbildningsutskottet ska säkerställa att samtliga studeranderepresentantsuppdrag
utlyses och de studenter som ges uppdrag skall vara väl införstådda i vad rollen innebär
samt vilken fråga eller agenda som studenten ska driva.
19
L – Utbildningsutskottet ska etablera metoder, riktlinjer, handlingsplaner eller policier
som i så hög utsträckning som möjligt skapar goda förutsättningar för ett ideellt
engagemang inom studiebevakningen över hela LTH.
20
M – Utbildningsutskottet ska etablera metoder eller handlingsplaner som säkerställer att
såväl studenter som studiebevakningen vid de utbildningar som saknar, eller har svag,
representation i beslutande och beredande organ får ett reellt inflytande i
påverkansarbetet.
20
N – Utbildningsutskottet ska kontinuerligt utveckla studeranderepresentantskollegiet
(StuX) samt förhållningssättet gentemot densamma för att i så hög utsträckning som
möjligt använda kollegiet som sin primära och mest effektiva kommunikationsplatformen
gentemot studeranderepresentanterna.
21
O – Utbildningsutskottet ska säkerställa att de delegater eller studeranderepresentanter
som representerar Teknologkåren gentemot Lunds Universitets Studentkårer och
Sveriges Förenade Studentkårer är väl införstådda i sina uppgifter och den roll de
förväntas ta.
21
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P – Utbildningsutskottet ska säkerställa att Speak Up Days, eller fullgott alternativt,
anordnas med en hög anslutning av närvarande vid anordnade eller tillhörande aktiviteter
och evenemang.
22
Q – Utbildningsutskottet ska vara framträdande i formella och mediala sammanhang
genom att svara på samtliga inkomna remisser samt skriva debattartiklar med avseende att
påverka aktörers beslut i frågor av studierelaterad karaktär.
22
R – Utbildningsutskottet ska verka för att LTH etablerar, implementerar, utvärderar och
utvecklar kvalitetssäkringssystem som utgår från den styrning, de processer och de
utbildningsstrukturer som finns.
23

Struktur
Inledning
Dokumentet är indelat i tre delar: Inledning, Bakgrund och Önskelista. I inledningen beskrivs
dokumentets struktur och innehåll. Detta för att klargöra för läsaren vem i, eller vilka delar av,
Teknologkåren som berörs av innehållet i resten av dokumentet. Dessutom redogörs för den
process som lett till strukturreformen samt vilka aktörer som varit involverade i framtagandet
av strukturreformen. Inledningen läses orienterande och är skrivet för att göra
händelseförloppet, från idé till tanke med den nya strukturen, begripligt.
Intressenter: Kårfullmäktige, Kårordförande, Kårstyrelsens ordförande, Arkivutskottet, övriga
externa aktörer eller nyfikna individer.

Bakgrund
En kortfattad beskrivning av de resonemang och argument som ligger till grund för
önskelistan finns i delen ”Bakgrund”. Bakgrunden ger allmän vägledning samt uppmaningar till
de aktörer som kommer att behöva ta ställning eller förhålla sig till dokumentets innehåll
framöver. Bakgrunden är till för att skapa en orienterande beskrivning av de faktorer som kan
vara relevanta i en framtida bedömning, utredning eller kartläggning med avseende på
Utbildningsutskottets strukturreform. Dessutom innehåller bakgrundsdelen
rekommendationer om arbetssätt samt generella praktiska tips för utskottets ledamöter att ta
ställning till. I den här delen ska det ges en allmän beskrivning av hur och med vad respektive
heltidare bör jobba inom utskottet. Bakgrundsdelen kan ses som ett komplement till
reglemente och arbetsbeskrivningar. Bakgrunden läses orienterande och avser att skapa en
utgångspunkt som utskottets ledamöter kan ta avstamp ifrån.
Intressenter: Utbildningsutskottet, Kårstyrelsen, Studierådskollegiet, heltidare,
studeranderepresentanter.

Önskelista
Delen ”Önskelista” innehåller målsättningar som illustrerar förväntade effekt- och resultatmål
utav Utbildningsutskottets strukturreform. Rubrikerna i önskelistadelen anger de mål som
Utbildningsutskottet förväntas uppnå eller ”bocka av” under verksamhetsåret 16/17.
Önskelistan kompletteras med förslag på utvärderingsmetoder såväl som uppföljningsmetoder.
Metoderna är inkluderade eftersom abstraktionsnivån på de målen varierar, något som fordrar
förtydliganden. Önskelistan sätter mer än bara en hög ambitionsnivå. Önskelistan sätter krav
på vad som förväntas av utskottet under det kommande, men även framtida, verksamhetsår.
Intressenter: Utbildningsutskottet, Kårstyrelse, Kårfullmäktige, Revisorer, Studierådskollegiet.
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Historik
Utgångspunkt
Utbildningsutskottet, i den form och struktur som finns i skrivande stund, har funnits sedan
början av verksamhetsåret 11/12. Sedan utskottet startades har det inte gjorts någon
undersökning rörande utskottets utveckling. För varje verksamhetsår som passerat har
Utbildningsutskottet haft olika tillvägagångssätt och prioriteringar. Förändringarna har inte
dokumenterats eller har fallit i glömska. Efter några år av varierande framgång och utförande
av utskottets verksamhet ansågs det lämpligt att införliva några ändringar. Teknologkårens
verksamhetsplan för verksamhetsåret 14/15 angav följande delmål under kapitlet ”Utveckling
av kårens påverkansarbete”:



Utvärdera arbets- och ansvarsfördelningen mellan de tre vice kårordföranden
Utvärdera utbildningsutskottets struktur.

Anledningen till att verksamhetsplanen innefattade de två delmålen var för att det under
tidigare år uppenbarat sig problem rörande utskottets arbete. Ett stort problem var att Vice
Kårordförande för utbildningsfrågor varit, i flera år, överbelastad. Dessutom indikerades det
av utskottets sittande såväl som tidigare ledamöter att TLTH:s påverkansarbete, med
Utbildningsutskottet (UtbU) i spetsen, var bristfälligt i mån av förankring gentemot
studenterna samt organisering av ledamöter i LeG. Även TLTH:s styrdokument uppfattades
som bristfälliga i avseendet att redogöra för arbetsuppgifter och ansvarsområden för
funktionärerna i UtbU. Utöver ett varierat antal ideella ledamöter, eller funktionärer, har LeG
bestått utav:





Vice Kårordförande med internationellt ansvar (VKOi – heltidsarvorderad),
Vice kårordförande med Studiesocialt ansvar (VKOs – heltidsarvorderad),
Vice kårordförande för utbildningsfrågor (VKOu – heltidsarvorderad),
Utbildningsutskottets ordförande (Utbu-LeGO – ideell)

En ideell utskottsordförande för en grupp där en stor del av ledamöterna är heltidsarvorderade
skapade hinder med avseende på ledning och styrning. Det gjorde det svårt för utskottet att
sammanträda och följa upp sina ärenden på ett effektivt sätt. Utskottet saknade även hållbara
rutiner och verktyg för att hantera studentärenden. Därutöver fanns det oklarheter rörande
ansvarsfördelning inom utskottet samt i vilken utsträckning transparens, öppenhet och
kommunikation skulle tillämpas gentemot studentpopulationen.

Påbörjande av revidering
Mot slutet av höstterminen 2014 påbörjades arbetet med delmålen genom att två
arbetsgrupper inrättades, en för respektive delmål. Båda arbetsgrupperna bestod då av Rickard
Möller (VKOi 2014), Daniel Lundell (Utbu-LeGO 2015), Sara Gunnarsson (KO 14/15),
Micaela Bortas (VKOs 14/15) och Alexander Pieta Theofanous (VKOu 14/15).
Arbetsgrupperna kunde väldigt tidigt i sitt arbete (efter några få möten) konstatera att
1. Utbildningsutskottet hade många brister av varierande karaktär såväl som tyngd. Detta
indikerade i sin tur att utskottet var i behov av en strukturreform.
2. Arbetsfördelningen mellan de tre vice kårordförandena (VKO) var skev i förhållande
till arbetsbelastning samt otydlig i förhållande till ansvarsområden. Detta indikerade i
sin tur att utskottet lider av en kultur, eller ett tillvägagångssätt, som inte är
ändamålsenligt i relation till TLTH:s styrdokument.
3. Utbildningsfrågor och hantering av studentärenden behöver prioriteras i högre grad.
Hur utskottet än pusslar med ansvarsområden och arbetsuppgifter var det omöjligt att
uppnå ambitionen, av ett ändamålsenligt och fullt fungerande utskott, med de
heltidare som fanns till hands. Detta indikerade i sin tur att det behövs en till heltidare,
utöver en finjustering av nuvarande heltidares roll.
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Etablerad problembild
Arbetsgrupperna enades om att de skulle slås ihop och att de två delmålen skulle innefattas av
en större utvärdering. Den nya arbetsgruppen, hädanefter ”Reformgruppen”, enades om att
leverera ett förslag på en ny struktur för UtbU samt reviderade arbetsuppgifter och
ansvarsområden för respektive heltidare verksam inom utskottet. I början av 2015 eskalerade
intensiteten på, samt frekvens av, Reformgruppens möten. Rickard Möller gick av som
heltidare i och med att hans mandatperiod var över och ersattes med Linnea Thörnqvist
(VKOi 2015). Jacob Adamowicz (Ordförande STLTH) lades till i Reformgruppen.

Det första förslaget
Reformgruppen presenterade sin första leverabel, en proposition, till FM-sammanträde nr 6
(onsdagen den 19 maj 2015). I det förslaget presenterade Reformgruppen ett ramverk kring
hur den nya strukturen borde se ut. Ramverket angav vilka allmänna ansvarsområden som
respektive berörd heltidare, av propositionen, skulle hantera. Propositionen bifölls av
fullmäktige med följande tre att-satser:
1. att Anta förslaget i sin helhet.
2. att Fullmäktige tillsätter en arbetsgrupp som har i uppdrag att hitta de pengar som krävs
för att implementera förslaget och i samband med detta gör de nödvändiga ekonomiska
prioriteringarna. Gruppen ska avrapportera sitt arbete till fullmäktige innan den 1a
december 2015.
3. att Lämplig grupp tillsätts för att göra nödvändiga stadge- och reglementesändringar i
enlighet med det bifogade förslaget om utbildningsstuktur.
Förslaget som presenterades för fullmäktige var ett ramverk för den nya UtbU-strukturen som
i sin tur innebar att en till heltidare med utbildningsansvar skulle tillsättas. Bifallandet av attsats
1 markerade ett inriktningsbeslut av fullmäktige av att utskottsreformen var en prioriterad
fråga samt att fullmäktige var positivt inställda till att införa en till heltidare med
utbildningsansvar. Bifallandet av attsats 2 och 3 ledde, i efterhand, inte till några
anmärkningsvärda konsekvenser; En arbetsgrupp tillsattes att se över ekonomin men den
arbetsgruppens arbete rann ut i sanden. Stadge- och reglementesändringar (attsats 3) hamnade
på Reformgruppen.
Mandatperiod
På FM-sammanträdet nr 6 (onsdagen den 19 maj 2015) diskuterades avveckling av VKOiposten. FM beslutade att VKOi:s ansvarsområden skulle rikta in sig, i mycket högre
utsträckning än tidigare, till att hantera renodlade utbildningsfrågor. Dessutom togs ett beslut
av att VKOi-posten skulle tillsättas på kalenderår, istället på verksamhetsår i enlighet med
reformgruppens förslag. Reformgruppens förslag var att den sista VKOi-posten skulle tillsättas
på ett halvår (januari till juni 2016) för att därefter tillsättas på hela verksamhetsår från och
med verksamhetsåret 16/17. Reformgruppens avsikt rörande mandatperioder var att samtliga
heltidsarvorderade ledamöter i UtbU skulle tillsättas på verksamhetsår, istället för att en av
dem tillsätts på kalenderår.
På FM-sammanträde nr 8 (torsdagen 15 oktober 2015) presenterade Reformgruppen ett
förslag om att ändra beslutet rörande VKOi:s mandatperiod för 2016. Reformgruppens förslag
bifölls och således bestämdes det att mandatperioden för VKOi 2016 (den sista av dess slag)
skulle vara mellan 18 januari och 30 juni 2016. Det innebär att den post som ersätter VKOi
har samma mandatperiod som samtliga andra heltidsarvorderade inom UtbU.
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Slutgiltigt förslag
På FM-sammanträde nr 1 (onsdagen den 3:e februari 2016) presenterade Reformgruppen sitt
slutgiltiga förslag på Utbildningsutskottets struktur. Reformgruppens undersökningar påvisade
att TLTH:s ekonomi klarar av att finansiera en till heltidsarvorderad. Dessutom presenterades
konkreta och fulltäckande ändringar i styrdokumenten – stadga, reglemente och policy för
arvordering – som skulle möjliggöra reformen av UtbU:s struktur. Förslaget bifölls i sin helhet
och dessutom i konsensus; Av de 21 röstberättigade på mötet röstade samtliga för förslaget.
Förslaget bifölls med en del redaktionella ändringar. Dessutom bifölls ett tillägg från styrelsens
motionsvar:
Att i början av verksamhetsåret 2017/2018 utvärdera huruvida åtgärderna har fått önskad effekt;
denna utredning ska redovisas senast sista Fullmäktigemötet 2017.
Följande protokollsanteckning och viljeyttring från FM-mötet betonar vikten av styrelsens
tillägg:
”Fullmäktige vill med en tydlig viljeyttring säga till framtida fullmäktigeledamöter att vi lägger stor
vikt vid att utredningen av utbildningsutskottets struktur, med bland annat en extra heltidare, tas på
största allvar. Har lösningen visat sig vara bristfällig skall fullmäktige inte vara rädda för att riva
upp beslutet och hitta en annan, bättre lösning. Det är dyrt att arvodera funktionärer om den tänka
lösningen visar sig ha brister”
Efterspel
Styrelsens tillägg till det slutgiltiga förslaget samt viljeyttrandet från fullmäktige är det som i
allra högsta grad bekräftar behovet av detta dokument. Önskelistan ska vara vägledande för
UtbU:s ledamöter men även agera underlag till utvärdering och uppföljning av reformen.
Utbildningsutskottets Strategigrupp har tillfrågats om förslag och diskuterat både önskelistan
såväl som UtbU:s roll (Strategigruppsmötet den 29 februari 2016). UtbU har dessutom
anordnats en workshop för Studierådskollegiet (SRX) och övriga intresserade (måndagen 4
april 2016) där inkomna önskemål och förslag tagits i beaktande.
Underlaget från de ovan nämnda instansernas diskussioner ligger till grund för den föreslagna
önskelistan. Många av önskemålen är formulerade efter diskussioner med reformgruppen samt
LeG. Även STLTH, FM och de nyvalda heltidarna (för de heltidsarvorderade posterna inom
UtbU) har getts möjligheter att komma med inspel. Utkastet till det här dokumentet har
cirkulerat i många grupperingar. Det är undertecknads mening att reformen är väl underbyggd
och i hög utsträckning förankrad i organisationen.
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Bakgrund
Avsikt
Under vårterminen 2016 – då förslaget om den nya strukturen för UtbU etablerades,
förankrades och förklarades – har förespråkarna för den nya strukturen valt att göra vissa
förenklade och ytliga illustrationer och sammanfattningar av hur reformen skiljer sig från
strukturen 15/16. Det är enkelt att göra det bekvämt för sig genom att utgå ifrån att de nya
heltidarnas – såväl som UtbU:s – arbetsuppgifter och ansvarsområden är, till stor del, ”gammal
skåpmat i ny förpackning”. En olycklig konsekvens av att endast beakta förenklingarna är att
reformen inte resulterar i förbättringar med avseende på TLTH:s påverkansarbete och
heltidarnas arbetsmiljö. Därför uppmanas läsaren att ta i beaktande denna del av dokumentet
då det, åtminstone till viss del, redogör för de förväntningar som kan ställas på utskottet ur ett
helhetsperspektiv.
TLTH är en organisation med ständig förnyelse av engagerade studenter och funktionärer.
Detta kombineras med att de som börjar engagera sig kommer med många idéer om förnyelse.
Till råga på det har många heltidare under årens lopp varit slarviga med att dokumentera,
överlämna, följa upp och utvärdera de praktiska aspekterna av sitt arbete. Kontentan är att
väldigt mycket viktig information, om såväl sakfrågor som praktiska tips, faller mellan stolarna,
glöms bort eller missförstås eftersom det inte ges tid att förklara eller förankra informationen.
För att undvika att överlämningen till de nya heltidarna ska karakteriseras av samma
problematik som omnämns ovan är det önskvärt att de nya heltidarna förhåller sig till sina
poster som helt nya, istället som om posterna vore mer eller mindre samma sak som tidigare.
Självklart har inte samtliga ansvarsområden eller arbetsuppgifter ersatts med något helt nytt,
tvärtom är det ganska mycket som är oförändrat ur ett helhetsperspektiv. Däremot är syftet
med det föreslagna förhållningssättet att eliminera de förutfattade meningar som såväl
nytillträdande som avgående heltidare kan ha om de färdigheter och förmågor som är
(o)relevanta för posterna. Om detta tillvägagångssätt tas i beaktande under överlämningen
kommer det att skapa bättre förutsättningar för de nya heltidarna med att lyckas uppnå målen
som presenteras i delen ”Önskelista”.

Övergripande verksamhet
Utdrag ur Teknologkårens reglemente:
”Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för kårens kärnverksamhet och skall verka för att främja
studenternas intressen i utbildnings-, studiesociala- och likabehandlingsfrågor, samt med vad därmed
äga sammanhang. Detta inkluderar men är inte begränsat till grundutbildnings-, forskarutbildnings-,
forsknings-, studiemiljö-, studiefinansierings-, försäkrings-, bostads- och likabehandlingsfrågor ur
både ett nationellt och internationellt perspektiv. Således bär Utbildningsutskottet det yttersta
ansvaret för allt påverkansarbete som Teknologkåren och dess studeranderepresentanter bedriver i
frågor och ärenden av utbildningsrelaterad karaktär”
UtbU har alltså det yttersta ansvaret av att förankra och påverka. Förankringen sker genom att
tydliggöra för samtliga studenter hur beslut och beredningar – av såväl fakultet, universitet,
regering, kår och övriga tänkbara aktörer – berör studenternas studiesituation. Oavsett i vilket
skede som en process eller ett arbete befinner sig i ska samtliga studenter ges goda möjligheter
till insyn i det påverkansarbete som bedrivs från såväl TLTH:s som LTH:s håll.
Påverkansarbetet ska ske genom att UtbU är insatta i sakfrågor eller ärenden samt processer
kring var, när och hur beredning och beslut sker. Dessutom ska UtbU vara kontinuerligt
drivande gentemot samtliga beslutande och beredande organ vid LTH.
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Arbetssätt
Ur ett helhetsperspektiv ska UtbU:s arbetssätt karakteriseras av en balans mellan följande
tillvägagångssätt:






Reaktivt såväl som proaktivt arbete.
Stödjande såväl som styrande arbete.
Fokuserat såväl som generellt arbete.
Förankrande såväl som självständigt arbete.
Solidariskt såväl som engagerande.

Allmänt
UtbU:s verksamhet ska generera medlemsnytta. Det kan uppstå omständigheter, yttre som
inre, som kan accelerera såväl som bromsa omfattningen av den medlemsnyttan som skapas.
Dock är det svårt att mäta eller konkretisera huruvida ett visst arbetssätt genererar mer eller
mindre medlemsnytta än något annat. Tidigare år har kulturen i UtbU präglats av
uppfattningen att ledamöterna inte hinner med särskilt mycket proaktivt arbete eftersom det
reaktiva tar mer resurser. Resurser i detta avseende är tid, pengar, kunskaper, färdigheter och
förmågor.
Reaktivt arbete är i regel enklare att prioritera. Därför är det viktigt att balansera antalet och
typen av ärenden som respektive ledamot tar sig an. Ett proaktivt arbete behöver inte endast
beröra renodlade utbildningspolitiska åtaganden utan kan även innebära att ledamöterna
arbetar fram processer, riktlinjer eller handlingsplaner som gör det enklare att ”släcka bränder”
i framtiden. Utskottet ska kunna redogöra för de metoder som använts av ledamöterna internt.
Som ideell organisation vars verksamhet ska spegla studenterna, oavsett område eller ”ben”, är
det viktigt att hur, när, varför och vilken typ av verksamhet som bedrivs kommuniceras ut
ordentligt till TLTH:s medlemmar. Ur UtbU:s perspektiv innebär det att en student ska känna
sig välkomnad, sedd och hörd av ledamöterna. Samtidigt måste det skapas tid för respektive
ledamot att driva sina projekt. Respektive ledamot har sina naturliga fokusfrågor och intressen.
Dock får inte (den överordnade) principen av att verksamheten ska generera medlemsnytta
präglas av utanförskap eller en ovilja att hjälpa till. UtbU ska vara öppna för att bedriva
stödjande verksamhet samtidigt som ”något måste hända” med de frågor som ledamöterna
valt att fokusera på.
För att säkerställa en balans mellan arbetssätten är det viktigt att UtbU etablerar en tydlig bild
över vem som gör vad. Om det finns tydligt avgränsade ärenden, som både UtbU såväl som
den allmänna studentpopulationen vill satsa på, är det enklare att engagera ideella. Detta
förutsätter dock att information samt resurser finns och kan fördelas för att bevara balansen
mellan fokusfrågor och generella frågor. Resurserna ska finnas tillgängliga för såväl ideella
studenter som heltidare.
Därutöver har UtbU under åren samlat på sig mycket erfarenheter, statistik och information
som kan användas för att jobba vidare med frågor – både på ett styrande som ett stödjande
sätt. Med andra ord är det på kåren som kompetensen samlas, men det är inte där som den
bäst förvaltas. Det görs bäst via studenterna. Just därför måste det finnas utrymme får kåren
att aktivt leda påverkansarbetet i den riktning som bedöms vara mest gynnsam. Genom att
använda de resurser som redan finns till hands, det vill säga kollegier, styrdokument, historisk
data, fullmäktige och heltidsarvorderade kollegor är det enklare att strukturera upp sitt arbete.
Reaktivt och proaktivt
Utbildningsutskottet ska vara både reaktivt och proaktivt. Med andra ord ska
Utbildningsutskottet springa på aktuella bollar och släcka bränder. Dessutom ska utskottet i
förebyggande syfte utvärdera kårens påverkansmetoder och påverkansmöjligheter. Det innebär
i sin tur att vara ledande i händelseförloppen och lägga skarpa förslag av strategisk eller
storskalig karaktär. Det reaktiva arbetet innefattar dessutom att bevaka det rådande
utbildningspolitiska landskapet. Det proaktiva arbetet innefattar att utgående från
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observationer samt historik planera och utveckla en agenda för kårens framtida
påverkansarbete. Genom att jobba ihärdigt på frågor av övergripande karaktär skapas
förutsättningar för ett mer effektivt arbete med fokusfrågor.

Stödjande och styrande
Ledamöter i UtbU har, i regel, både tid och intresse av att införskaffa sig mer kunskap om allt
från aktuella sakfrågor till vilka processer som reglerar beslut vid LTH. Som förvaltare av
studentinflytandet vid LTH åläggs UtbU ett stort ansvar av att vara väldigt lyhörd såväl som
opinionsbildande gentemot LTH:s studenter. Med andra ord ska UtbU i väldigt hög
utsträckning fråga studenterna om vad de vill ha hjälp med men även säga åt
studeranderepresentanterna vad de ska göra. Studenterna förväntar sig hjälp och stöd från
kåren för att driva deras agendor. Motsvarande förväntningar bör kåren ha på studenterna.
Oavsett hur stödjande eller styrande UtbU:s verksamhet är ska kommunikationen med
studenterna genomsyras av respekt – oavsett omfattning eller karaktär av den aktuella
sakfrågan.

Fokuserat och generellet
Det reaktiva och det proaktiva arbetet kan bedrivas med utgångspunkt från många olika
instanser, intressen, aktuella ärenden och mål. En utbildningsbevakare kan väldigt lätt känna
sig överrumplad av bredden och omfattningen av ens ansvarsområden och arbetsuppgifter.
För att göra det enklare skapas det verksamhetsplaner som sätter fokus åt studiebevakaren.
Dock finns det arbete som inte överlappar mellan verksamhetsplan och UtbU:s generella
åtagande (enligt reglementet). Det generella åtagandet skapar i sin tur en alldeles för
omfattande problembild för UtbU:s ledamöter att åtgärda effektivt och ändamålsenligt.
LeG måste kontinuerligt följa upp var, när, hur och varför ledamöterna jobbar med sina
respektive sakfrågor eller ärenden. LeG måste erbjuda stöd för respektive ledamot att fullgöra
sitt arbete då denne åtar sig en större eller mer renodlad uppgift. Men därutöver måste LeG
kunna särskilja och prioritera dess åtaganden för att uppnå en god arbetsmiljö men även för att
inget arbete ska rinna ut i sanden eller falla mellan stolarna.

Förankrande och självständigt
För att bevara balansen mellan stöd och styrning gentemot studenterna krävs det ett
kontinuerligt förankringsarbete gentemot studenterna. Förankringen ska innefatta tydliga
redogörelser för vad TLTH:s avsikt i sakfrågor är samt tydligt ange varför och hur
studenternas åsikter inte tas i beaktande då UtbU gör bedömningen att det är aktuellt. En
fulländad förankring1 är praktiskt taget omöjlig att uppnå i samtliga fall då förankring kan vara
aktuellt. Som förvaltare av studentinflytandet krävs det av UtbU att alltid bedriva ett
påverkansarbete som gynnar studenterna – även i de fall då fulländad förankring anses vara
orimligt. Risken finns att det arbete som UtbU bedriver anses vara otransparent och i värsta
fall missgynnande för studenterna. Därför måste UtbU kontinuerligt granska hur ofta, när,
varför och vad som kommuniceras ut till studenterna.

En fullständig förankring innebär att samtliga berörda studenter är fullkomligt insatta i hur ett ärende
berör dem. Dessutom har samtliga studenter haft möjlighet att få eventuella frågor om ärendet
besvarade. Därutöver har studenternas åsikter tagits i beaktande inför ett eventuellt ställningstagande
eller beslut. Därefter sker en återkoppling till studenterna rörande vad det slutgiltiga beslutet, eller
ställningstagandet, resulterade. Dessutom ska det kommuniceras ut vilken (eventuell) åtgärd
Teknologkåren planerar att ta framöver, som en konsekvens av att beslutet eller ställningstagandet
färdigställts .
1
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Solidariskt och engagerande
UtbU LeG är en ”platt organisation” som gemensamt tar ansvar för att påverkansarbetet sköts
ordentlig. Respektive ledamot har sina specifika ansvarsområden och arbetsuppgifter men
ledamöterna har därutöver arbetsuppgifter och ansvarsområden som överlappar. Samtliga
arbetsuppgifter, ansvarsområden och tillvägagångssätt ska ta avstamp i UtbU:s övergripande
målsättning. Rent krasst ska samtliga ledamöter kunna fylla varandras skor vid eventuella
bortfall. Det innebär att ingen ska vara ensamt insatt i frågor men var och en ska ges utrymme
att fokusera på sina postspecifika områden.
Eftersom utbildningspolitik och studiebevakning är komplext behöver en studiebevakare stöd.
Det innebär att trots utskottet har en formell ordförande ska agendan och de prioriteringar
som inte framgår av styrande dokument eller organ, såsom verksamhetsplan eller kårstyrelse,
gemensamt beslutas om inom LeG.

Ledamöters roll
Detta stycke avser att redogöra för vilka postspecifika ansvarsområden som LeG:s ledamöter
har. Notera att beskrivningarna eller rollerna inte är uttömmande. Det som listas anger endast
de utgångspunkter som respektive ledamot bör ha i beaktande då framtida prioriteringar
avseende arbetsuppgifter görs. De är alltså rekommendationer och under inga omständigheter
oföränderliga.

Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Roller i UtbU: Byråkrat, strateg, generalist, samordnare.
Ansvarar för att:










Sammankalla till och leda möten för UtbU:s arbetsgrupper.
o LeG och Strategigruppen.
Projekt eller satsningar initierade av UtbU:s arbetsgrupper genomförs ändamålsenligt.
Vara insatt i de frågor och ärenden som UtbU:s ledamöter bedriver.
UtbU:s verksamhet dokumenteras, följs upp och utvärderas.
UtbU:s verksamhet är i linje med det Studiesociala och Utbildningspolitiska.
programmet samt de mål eller direktiv som Teknologkårens styrelse eller fullmäktige
ålägger UtbU.
Forskarutbildnings- och forskningsfrågor utreds och prioriteras inom LeG.
o Agera ombud och kontaktperson gentemot doktoranderna.
UtbU:s verksamhet marknadsförs och synliggörs regelbundet och otvetydigt.
UtbU:s utlysningar och tillsättning av studeranderepresentantsuppdrag genomförs.
Rapportera UtbU:s verksamhet till TLTH:s styrelse och fullmäktige på en regelbunden
basis.

Studiesocialt ansvarig
Roller i UtbU: Ifrågasättande, specialist, avvägande.
Ansvarar för att:





Vara drivande samt insatt i ärenden av renodlat studiesocial karaktär.
Likabehandlings- och Skyddsombudskollegiet sammankallas till möten och att leda
dessa möten.
Projekt eller satsningar initierade av sina kollegier genomförs ändamålsenligt.
Vara insatt i de frågor och ärenden som LTH:s skyddsombud och
likabehandlingsombud bedriver.
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Vara tillräckligt insatt i processer och handlingar av studiesocial karaktär, som hanteras
av UtbU, för att kunna föreslå åtgärder.
Bevaka och följa upp huruvida TLTH:s studiesociala aktiviteter följer policies och
riktlinjer med avseende på nollning, alkohol och droger, jämlikhet, miljö och sociala
aktiviteter.
o Detta görs i samråd med Aktivitetssamordnare.
Införskaffa sig den vidareutbildning eller de färdigheter och förmågor som krävs för
att bli insatt i, samt på ett förtroget sätt kunna hantera, ärenden rörande:
o Psykosocial och fysisk studiemiljö
o Jämställdhet, Likabehandling, mångfald, kränkningar och diskriminering.
Studiesociala ärenden utreds genom att aktivt bevaka och följa upp ärenden i LTH:s
o Infrastrukturberedning.
o Arbetsgrupp för Jämställdhet, Likabehandling och Mångfald.
o Studie- och karriärvägledning

Utbildningsansvarig för interna frågor
Roll i UtbU: Kontakt- och talesperson gentemot studenter.
Ansvarar för att:











Vara drivande samt insatt i ärenden av utbildningsrelaterad karaktär vars omfattning
eller målgrupp främst är LTH:s studenter.
Studieråds- och Studeranderepresentantskollegiet sammankallas till möten och leda
dessa möten.
Projekt eller satsningar initierade av sina kollegier genomförs ändamålsenligt.
Bistå med personlig återkoppling och personlig avstämning gentemot studieråden så
att studieråden får erforderligt stöd i de ärenden som är programspecifika.
Vara insatt i de frågor och ärenden som LTH:s studeranderepresentanter bedriver.
Vara tillräckligt insatt i processer och handlingar av utbildningsrelaterad karaktär, som
hanteras av UtbU, för att kunna föreslå framtida åtgärder.
Bevaka och följa upp huruvida studeranderepresentanter följer det Studiesociala och
Utbildningspolitiska programmet.
Införskaffa sig den vidareutbildning eller de färdigheter och förmågor som krävs för
att bli insatt i, samt på ett förtroget sätt kunna hantera, ärenden rörande:
o Kurs- och programutvärderingar
o Berednings- och beslutsprocesser inom LTH
o Pedagogik och pedagogisk meritering
Utbildningsrelaterade ärenden utreds genom att aktivt bevaka och följa upp ärenden i
LTH:s
o Ledningsgrupp för grundutbildning
o Programledningar och institutionsstyrelser
o Genombrottet
 Via Centre for Engineering Education

Utbildningsansvarig för externa frågor
Roller i UtbU: Politiker, omvärldsbevakare.
Ansvarar för att:




Vara drivande samt insatt i ärenden av utbildningsrelaterad karaktär vars omfattning
eller målgrupp främst är studenter i allmänhet (utöver LTH:s studenter).
Vara drivande samt insatt i ärenden som bereds och beslutas av Lunds Universitets
Studentkårer (LUS) samt Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).
Vara delaktig i möten och företräda Teknologkårens åsikter i Lunds Universitets
Allians genom att:
o Vara påläst på ärenden som hanteras av LUA eller SFS.
o Förankra ärendena i berörda organ inom TLTH.
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Vara insatt i de frågor och ärenden som studeranderepresentanter på
universitetsgemensam och nationell nivå bedriver.
Vara tillräckligt insatt i processer och handlingar av utbildningsrelaterad karaktär, som
hanteras av UtbU, för att kunna föreslå åtgärder.
Bevaka och följa upp det påverkansarbete som bedrivs av LUS.
o Både det som LUS Presidium och studeranderepresentanterna bedriver.
Införskaffa sig den vidareutbildning eller de färdigheter och förmågor som krävs för
att bli insatt i, samt på ett förtroget sätt kunna hantera, ärenden rörande:
o Universitetskanslerämbetets och Utbildningsdepartementets verksamhet
o Berednings- och beslutsprocesser inom Sveriges högskolesektor
o Finansiering, styrning och ledning av Lunds Universitets verksamhet
Hålla sig uppdaterad i den nationella högskoledebatten för att dra lärdomar som i sin
tur agerar underlag för ett påverkansarbete gentemot LTH och LU.
o Få lärosätet att implementera ”best practices”.

Qui tacet consentire videtur - ubi loqui debuit ac potuit.
iacta alea est
Acta non verba
Audentes fortuna iuvat
Cito maturum cito putridum
Forma boni fragilis est
Lorem habemus
opibus habemus
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas
Misera fortuna, qui caret inimico.
Qui rogat, non errat.
Vincit omnia veritas
irrumabo stercore
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Önskelista
Nedan listas varje övergripande mål som rubriker. Respektive mål anger en ”önskan”. Under
respektive rubrik, eller mål, listas effekt- och resultatmål som förväntas införlivas i samband
med att det övergripande målet uppfylls. Därutöver anges även förslag på uppföljnings- och
utvärderingsmetoder för att säkerställa att målet jobbas med och blir uppfyllt. Notera att det är
det övergripande målet som är prioriterat. Tillhörande mål och metoder bör vara vägledande,
inte direkt styrande, för såväl utskottet som den grupp som kommer att utvärdera
måluppfyllelsen.
Resultatmålet ska ses som ett konkret eller mätbart mål, något som kan redovisas eller bevisas.
På samma sätt är utvärderingsmetoden tänkt att agera som redskap för att enkelt bedöma
huruvida det råder måluppfyllnad eller inte. Effektmålet är mer abstrakt och det bör göras en
samlad bedömning i slutet av året huruvida det är uppfyllt. Uppföljningsmetoden är, likt
effektmålet, mindre konkret och fordrar en övergriplig bedömning.
Målen i önskelistan ska inte ses som om de bara är tillämpliga på verksamhetsåret 16/17.
Tvärtom är tanken att målen ska vara tidlösa – de ska gälla eller uppnås årligen. Det är upp till
UtbU 16/17 att skapa de förutsättningar som krävs för att respektive önskemål ska kunna
uppnås av både de och framtida UtbU.

Avgränsningar
Motivationen bakom valet av de nedan listade målen, såväl som motivationen varför vissa mål
är frånvarande, tar avstamp från följande påståenden:
1. Utbildningsrelaterat påverkansarbete tar tid.
Vissa ärenden tar mer en ett verksamhetsår att driva igenom. I en del fall går det inte
att göra en bedömning huruvida resultatet av ett påverkansarbete varit fördelaktigt
eller ändamålsenligt fören flera år har gått. Först efter en längre period går det att
utreda huruvida konsekvenserna eller synergieffekterna av ett genomfört
påverkansarbete varit positiva.
2. Utbildningsfrågor är komplexa.
Det finns såväl positiva som negativa synergieffekter av de konsekvenser som följer av
att driva igenom ett beslut eller en agenda. Vissa av effekterna är omöjliga att förutspå
och vissa effekter kräver en orimligt stor arbetsinsats eller kunskap för att kunna
förutspå. På kårcentral nivå är det oundvikligt att något arbete gynnar en del av
studentpopulationen mer än någon annan.
3. Det utbildningspolitiska landskapet är föränderligt.
Prioritetsgraden, omfattningen, konsekvensen och betydelsen av utbildningsfrågor
ändras hela tiden. Beroende på när en fråga blir aktuell, vem som lyfter den och i
vilket skede eller process som kår eller lärosäte befinner sig i har en stor betydelse i
vilken utsträckning som frågan hanteras.
Teknologkårens verksamhetsplan, mål- och visionsdokument samt det Studiesociala och
Utbildningspolitiska programmet markerar utgångspunkten för de sakfrågor eller agendor som
ska bedrivas i utbildningsrelaterade sammanhang. Således innehåller inte önskelistan, bortsett
från få undantag, några konkreta kortsiktiga mål. Listan avgränsas till att beskriva hur och vad
utskottet bör jobba med att uppnå med sin löpande verksamhet.
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A – Utbildningsutskottet ska vara insatt i forsknings- och
forskarutbildningsfrågor samt den forskningspolitiska agendan som
bedrivs vid LTH och LU centralt.
Tillhörande effektmål:
 Forskningsfrågor ska prioriteras till den grad att Utbildningsutskottet känner sig
bekväma med att bedriva ett aktivt påverkansarbete gentemot både LTH:s och Lunds
universitets (LU) forskningsnämnder och forskarutbildningsnämnder.
 Doktorander ska känna tillit till TLTH i att TLTH aktivt och kontinuerligt bedriver ett
påverkansarbete där doktorandernas intressen tas i beaktande.
 SrDokt och UtbU har en ömsesidigt berikande relation.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU producerar ett inspel till regeringens forskningsproposition, förankrat i SrDokt.
 UtbU närvarar på majoriteten av SrDokt:s möten såväl som LUS
doktorandkommittémöte.
 UtbU producerar inspel till LTH:s respektive LU:s forskarutbildningsnämnd.
Uppföljningsmetod:
 Kontinuerlig planering och säkerställande att
o Tid avsätts för att bli insatt i ärenden som härstammar från LTH:s samt LU:s
forskningsnämnd och forskarutbildningsnämnd.
o Konsekvenser av beslut fattade av LTH:s samt LU:s forskningsnämnd och
forskarutbildningsnämnd förankras i lämpliga kanaler.
Utvärderingsmetod:
 Doktorandsektionens studieråd (SrDokt) kan bekräfta att TLTH tar ett aktivt intresse
i forsknings- och forskarutbildningsfrågor.
 UtbU kan bekräfta att:
o Bevakningen av forsknings- och forskarutbildningsfrågor är relevanta att följa
upp.
o Den tid det tar att sätta sig in i doktorandfrågor skapar inte en orimlig
belastning relativt andra åtaganden.

B – Utbildningsutskottets ska skapa, vidareutveckla samt
implementera hållbara samt rättssäkra metoder för hanterande av
klagomål från studenter
Tillhörande effektmål:
 UtbU känner sig förtrogna i att hantera alla sorters studentärenden oavsett omfattning
eller komplexitet.
 Teknologkårens klagomålsformulär används regelbundet av samtliga studiebevakare
vid LTH för bokföring och uppföljning av studentärenden.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU producerar ett styrande dokument som reglerar hantering av studentärenden.
Uppföljningsmetod:
 UtbU har en kontinuerlig och konstruktiv dialog med SVL och Studentombudet
rörande hantering av studentärenden.

Slutrapport Utbildningsutskottets struktur

15 (23)

Utvärderingsmetod:
 UtbU kan redovisa bokförda ärenden (dock med anonymitet bevarat!) samt de
tillvägagångssätt som applicerats för att lösa ärendena.

C – Utbildningsutskottet ska bedriva ett aktivt och kontinuerligt arbete
med att förebygga diskriminering vid LTH
Tillhörande effektmål:
 TLTH:s medlemmar känner sig förtrogna att ta upp ärenden, frågor eller problem
avseende jämlikhet, likabehandling och mångfald till UtbU.
 UtbU skapar synlighet och medvetenhet bland medlemmarna om hur diskriminering
förebyggs.
 UtbU tillämpar ett påverkansarbete gentemot LTH:s ledning och/eller
studievägledning som försäkrar en rättsäker hantering av studenter som hamnat i
kläm.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU anordnar minst två evenemang med tema likabehandling.
 UtbU producerar ett inspel till LTH:s JäLM-arbetsgrupp.
Uppföljningsmetod:
 Då ett diskrimineringsärende hamnar hos UtbU hanteras det säkert både med
avseende på studenternas integritet men även med avseende på UtbU:s färdigheter
och förmågor i att lösa ärendet.
Utvärderingsmetod:
 UtbU redovisar huruvida ändamålsenliga och effektiva metoder producerats med
avsikt att synliggöra och motarbeta diskriminering.

D – Utbildningsutskottet ska försäkra att mastersstudenter har ett
reellt inflytande i beslut som berör mastersprogrammen.
Tillhörande effektmål:
 Masterstudenters frågor ska prioriteras till den grad att Utbildningsutskottet känner sig
bekväma med att bedriva ett aktivt påverkansarbete gentemot LTH:s
programledningar och ledningsgrupp för grundutbildning.
 Mastersstudenter ska känna tillit till TLTH i att TLTH aktivt och kontinuerligt
bedriver ett påverkansarbete där mastersstudenternas intressen tas i beaktande.
Tillhörande resultatmål:
 Ärenden som behandlas av LTH:s internationella avdelning är förankrade hos
mastersstudenter.
 En kommunikationsplatform mellan TLTH:s studiebevakare och mastersstudenterna
etableras.
o Förslagsvis genom eller via STUX.
Uppföljningsmetod:
 Det förekommer diskussioner internt eller centralt på TLTH rörande involverande av
mastersstudenter i påverkansarbetet.
 Studieråden är väl medvetna om hur och varför mastersföreståndaren har en given roll
i programledning.
Utvärderingsmetod:
 Mastersstudenter har involverats i beredning eller beslut i programledningar.
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E – Utbildningsutskottet ska jobba aktivt och kontinuerligt för att
befolka studeranderepresentantsposterna som TLTH förvaltar.
Tillhörande effektmål:
 Studeranderepresentantskollegiet karakteriseras av en mångfald av representanter som
känner sig motiverade att aktivt delta i studiebevakningen och påverkansarbetet vid
LTH.
Tillhörande resultatmål:
 Samtliga ordinarie studeranderepresentanter har varit på minst ett möte i det organ de
sitter i.
 Samtliga organ har minst en ordinarie studeranderepresentant.
 85 % av samtliga studeranderepresentantsposter är tillsatta.
Uppföljningsmetod:
 Vakanta poster marknadsförs.
 Värdet eller vikten av att posterna tillsätts kommuniceras ut till studentpopulationen.
Utvärderingsmetod:
 UtbU kan påvisa eller härleda från ett studeranderepresentantsregister att
resultatmålen är uppnådda.
 En handlingsplan för rekrytering av studenter till studeranderepresentantsposter är
etablerad.

F – Utbildningsutskottets ska säkerställa att ledningsgruppens
ledamöter har en naturlig och kontinuerlig närvaro bland sektionernas
grupperingar som hanterar studierelaterade ärenden.
Tillhörande effektmål:
 Studieråden känner att de alltid kan vända sig till samt har stöd från UtbU i
studierelaterade ärenden.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU ska vara representerade på minst ett studierådsmöte per sektion per läsperiod.
Uppföljningsmetod:
 Kontinuerlig planering och säkerställande att tid avsätts för att gå på möten.
 Såväl UtbU som studieråden känner att närvaron är ömsesidigt berikande.
Utvärderingsmetod:
 UtbU:s ledamöter anser att det finns tid att närvara på studierådens
 UtbU:s närvaro har skapat direkta och ömsesidigt berikande
kommunikationsplatformar gentemot sektionerna.

G – Utbildningsutskottet uppdaterar
studeranderepresentantshandboken till den grad att den täcker in alla
relevanta aspekter av ett studeranderepresentantsuppdrag.
Tillhörande effektmål:
 Studeranderepresentanter, oavsett vilket organ de påverkar i, vet hur och varför deras
studentinflytande är viktigt
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UtbU känner sig förtrogna att delegera uppdrag till studeranderepresentanter utan att
detaljstyra eller utbilda studeranderepresentanterna i större grad.

Tillhörande resultatmål:
 Studeranderepresentantshandboken uppdateras, förankras och publiceras.
Uppföljningsmetod:
o Kontinuerlig planering och säkerställande att tid avsätts för att utveckla
studeranderepresentantshandboken med värdefullt och tillämpningsbart
innehåll.
Utvärderingsmetod:
 Studeranderepresentantshandboken används aktivt av studeranderepresentanter utan
att behöva kompletteras eller förtydligas nämnvärt mycket.

H – Utbildningsutskottet ska säkerställa att överlämning till
efterträdare sker strukturerat samt eliminerar risken att viktiga
ärenden eller praktiska tips rinner ut i sanden eller faller mellan
stolarna.
Tillhörande effektmål:
 Tillträdande ledamöter känner ett starkt förtroende för att den information som
delges de av avgående ledamöter är kvalificerad och relevant.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU producerar en lättillgänglig och sammanhängande portfölj innehållandes
relevanta dokument som är relevanta för de ansvarsområden och arbetsuppgifter som
UtbU:s ledamöter hanterar.
 Strategigruppen producerar ett inspel till TLTH:s valberedning som agerar underlag
till rekrytering eller intervjuer av individer som kandiderar till
studeranderepresentantsposter eller funktionärer inom UtbU.
Uppföljningsmetod:
 Kontinuerlig planering och säkerställande att en historik över vilka ärenden som
drivits genom UtbU skapas. Därutöver innehåller historiken referenser till det material
som agerat underlag till påverkansarbetet.
o Exempelvis specifika handlingar, sammanfattningar av diskussioner etc.
Utvärderingsmetod:
 Det konstrueras en samlad och konkret kunskapsbank innehållandes (nästintill)
uttömmande referenser rörande den sakkunskap som UtbU-ledamöter bör ha.
 Respektive ledamot kan bekräfta att dennes roll i organisationen är tydlig och koncis
med avsende på ansvarsområden och arbetsuppgifter.

I – Utbildningsutskottet ska i samråd med tillhörande kollegier driva
omfattande opinionsundersökningar där studenternas åsikter i frågor
av studiesocial och utbildningsrelaterad karaktär bokförs, redovisas
och används.
Tillhörande effektmål:
 TLTH:s studenter känner att deras åsikter är kopplade till det påverkansarbete som
UtbU bedriver gentemot såväl LTH:s ledning och studeranderepresentanterna.
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Tillhörande resultatmål:
 UtbU skapar minst en rapport där en mångfald av frågor besvarats av en stor andel av
studentpopulationen.
Uppföljningsmetod:
 UtbU säkerställer att det skapas formulär och diskussioner där studenternas åsikter i
övergripande, såväl som detaljerade, utbildningsrelaterade ärenden tas i beaktande.
 Då åsikter i för hög utsträckning skiljer sig från SOUP:en skapas lämpliga
ändringsyrkanden.
Utvärderingsmetod:
 UtbU anser att det finns ett mervärde i att skapa omfattande opinionsmätningar
 UtbU producerar en hållbar metod för att producera rapporter som speglar den
uppmätta opinionen.
 UtbU anser att SOUP:en har tillämpats, använts eller refererats till då
ställningstagande realiserats.

J – Utbildningsutskottet ska bedriva ett aktivt, ändamålsenligt och
kontinuerligt arbete med att informera medlemmarna om aktuella
utbildningsfrågor på fakultets-, universitets- och nationell nivå.
Tillhörande effektmål:
 En student som på något sätt är engagerad i studiebevakning ska känna att den har
insikt eller förståelse över vilka ärenden eller frågor som är aktuella på samtliga nivåer.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU produceras minst två nyheter per utskick av kårnytt, i snitt, där nyheten
behandlar en aktuell utbildningsfråga.
Uppföljningsmetod:
 Aktuella frågor i media och dylikt kommuniceras ut regelbundet via kårens
kommunikationskanaler.
Utvärderingsmetod:
 Resultatmålet är uppfyllt.

K – Utbildningsutskottet ska säkerställa att samtliga
studeranderepresentantsuppdrag utlyses och de studenter som ges
uppdrag skall vara väl införstådda i vad rollen innebär samt vilken
fråga eller agenda som studenten ska driva.
Tillhörande effektmål:
 Oavsett när, var eller hur som ett uppdrag från LTH, LU, LUS, SFS och TLTH
utlyses så skall UtbU kunna tillhandahålla ett starkt stöd till den student som åtar sig
uppdraget.
Tillhörande resultatmål:
 Samtliga studeranderepresentantsuppdrag som TLTH erbjuds att tillsätta av fakulteten
samt de uppdrag som uppkommer från övriga aktörer utlyses.
 UtbU anordnar minst en utbildning per termin. Utbildningarna ska bidra med
förståelse och insikt ibland annat LTH:s organisation samt dess beslutsvägar.
Uppföljningsmetod:
 Utlysningar sker med smidighet och i god tid.
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Då en student ber om hjälp eller stöd i sitt uppdrag skall UtbU skyndsamt bidra med
tillräcklig återkoppling för att studenten såväl som UtbU ska känna förtroende för att
”rätt sak drivs på rätt sätt”.

Utvärderingsmetod:
 De studenter som åtagit sig studeranderepresentantsuppdrag har fått erforderligt stöd
från TLTH för att bedriva sina uppdrag.

L – Utbildningsutskottet ska etablera metoder, riktlinjer,
handlingsplaner eller policier som i så hög utsträckning som möjligt
skapar goda förutsättningar för ett ideellt engagemang inom
studiebevakningen över hela LTH.
Tillhörande effektmål:
 Heltidarna fokuserar sina ansträngningar på att i högre grad arbeta med tunga,
speciella eller ytterst komplicerade ärenden som fordrar en heltidsanställning för att
kunna lösa ärendena.
 De ideella studiebevakarna på LTH har tillräckligt med kunskap, information och
medvetenhet om sina påverkansmöjligheter för att i större utsträckning bli självgående
i sin dagliga verksamhet.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU producerar inspel i framtagande eller revideringar av styrdokument, som avser
studiebevakning, på kåren centralt.
o Även kallat ”Standards of Practice”.
 UtbU rekryterar minst två ideella ledamöter till LeG.
 UtbU säkerställer att Strategigruppen består av minst 12 medlemmar eller ledamöter.
Uppföljningsmetod:
 UtbU bedriver ett aktivt förankringsarbete gentemot sektionerna och utbildar dem i
effektiva metoder av studiebevakning.
Utvärderingsmetod:
 UtbU kan bekräfta att studieråden i hög utsträckning är kompetenta nog att driva
”vardagliga” ärenden vilket samtidigt frigjort tid för heltidarna att jobba med mer
komplicerade saker.
o Det finns en garanterad kunskapsnivå hos Studieråden med avseende på
hantering av studiebevakning.
 Resultatmålen är uppfyllda.

M – Utbildningsutskottet ska etablera metoder eller handlingsplaner
som säkerställer att såväl studenter som studiebevakningen vid de
utbildningar som saknar, eller har svag, representation i beslutande
och beredande organ får ett reellt inflytande i påverkansarbetet.
Tillhörande effektmål:
 De utbildningar som TLTH har ansvar att studiebevaka för och som saknar etablerade
studieråd har ett förtroende gentemot TLTH i att kåren driver deras intressen.
o Främst Internationella miljöinstitutet (IIIEE) och Trafikflygarhögskolan
(TFHS).
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Tillhörande resultatmål:
 Det skapas metoder eller rutiner som på ett effektivt och kontinuerligt sätt möjliggör
förankring av ärenden till och från UtbU gentemot, främst, TFHS och IIIEE.
Uppföljningsmetod:
 UtbU jobbar för att förankra ärenden gentemot studenterna samtidigt som ett försök
görs i att skapa studieråd för respektive program.
Utvärderingsmetod:
 UtbU är insatta och förtrogna i de ärenden som studeranderepresentanter i
Universitets Särskilda Verksamheters styrelse bedriver.

N – Utbildningsutskottet ska kontinuerligt utveckla
studeranderepresentantskollegiet (StuX) samt förhållningssättet
gentemot densamma för att i så hög utsträckning som möjligt
använda kollegiet som sin primära och mest effektiva
kommunikationsplatformen gentemot studeranderepresentanterna.
Tillhörande effektmål:
 Såväl UtbU som studeranderepresentanterna känner sig entusiasmerade, engagerade,
insatta och bekräftade via närvaro på StuX.
 Tröskeln för påverkansarbete mellan kårcentral nivå och gräsrotsnivå blir försumbar
för såväl heltidare som för studeranderepresentanter.
Tillhörande resultatmål:
 Minst en sjättedel av samtliga ledamöter i samtliga beslutande och beredande organ
närvarar på minst ett StuX-möte per termin.
Uppföljningsmetod:
 Kontinuerlig planering och säkerställande att tid avsätts för att utveckla
studeranderepresentantskollegiet där mötenas innehåll uppfattas som värdefullt och
tillämpningsbart för samtliga studeranderepresentanter, oavsett vilket uppdrag de
besitter.
Utvärderingsmetod:
 Det finns en klar och tydlig kontaktyta gentemot samtliga studeranderepresentanterna
sinsemellan såväl som för de gentemot UtbU LeG.

O – Utbildningsutskottet ska säkerställa att de delegater eller
studeranderepresentanter som representerar Teknologkåren gentemot
Lunds Universitets Studentkårer och Sveriges Förenade Studentkårer
är väl införstådda i sina uppgifter och den roll de förväntas ta.
Tillhörande effektmål:
 TLTH känner att det fortsatta arbetet gentemot LUS eller SFS är kvalificerat samt
förankrat i organisationen.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU, i samråd med övriga beslutsfattare inom TLTH:s organisation, förtydligar eller
etablerar tydliga metoder och förhållningssätt rörande hur TLTH som helhet, men
även hur delegaterna, ska utöva påverkansarbete gentemot LUS eller SFS.
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Uppföljningsmetod:
 Tid avsätts att sätta sig in i handlingar eller ärenden producerade av LUS eller SFS till
så pass stor grad att utlysningar av delegatposter samt förankring av ärenden kan ske
smidigt.
Utvärderingsmetod:
 TLTH anser att arbetet med SFS eller LUS är ändamålsenligt och fungerar effektivt.

P – Utbildningsutskottet ska säkerställa att Speak Up Days, eller
fullgott alternativt, anordnas med en hög anslutning av närvarande vid
anordnade eller tillhörande aktiviteter och evenemang.
Tillhörande effektmål:
 TLTH vidareutvecklar varumärket Speak Up Days till så att det i hög utsträckning
associeras med studentinflytande.
 Studentpopulationen som ej är aktiv eller engagerad inom utbildningsfrågor får en
högre förståelse för:
o Varför studentinflytande är viktigt,
o Att och varför UtbU finns,
o Sina rättigheter och skyldigheter som student.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU, eller övrig arbetsgrupp, anordnar Speak Up Days.
Uppföljningsmetod:
 Tid avsätts för att planera innehåll av Speak Up Days.
 Tid avsätts för att initiera en arbetsgrupp bestående av funktionärer utanför
ledningsgruppen för att driva Speak Up Days.
o Lämpligen med hjälp av en ideell Speak Up Days-ansvarig.
Utvärderingsmetod:
 Speak Up Days är välbesökt och tiden det har tagit att utföra aktiviteten har inte varit
skadligt eller tagit för mycket resurser.

Q – Utbildningsutskottet ska vara framträdande i formella och mediala
sammanhang genom att svara på samtliga inkomna remisser samt
skriva debattartiklar med avseende att påverka aktörers beslut i frågor
av studierelaterad karaktär.
Tillhörande effektmål:
 TLTH etablerar en stark politisk profil gentemot lärosätet men även externa aktörer.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU producerar minst två debattartiklar som publicerats i media.
 Samtliga remisser som inkommer direkt till TLTH är besvarade och dokumenterade.
o Både remissen och själva remissvaret finns lätttillgängligt.
Uppföljningsmetod:
 UtbU omvärldsbevakar i hög utsträckning samt reagerar på den debatt som förs inom
högskoleväsendet.
Utvärderingsmetod:
 Resultatmålen är uppnådda.
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R – Utbildningsutskottet ska verka för att LTH etablerar,
implementerar, utvärderar och utvecklar kvalitetssäkringssystem som
utgår från den styrning, de processer och de utbildningsstrukturer
som finns.
Tillhörande effektmål:
 TLTH associeras, av studentpopulationen, som en bred och lyhörd organisation som
aktivt bedriver studentcentrerat påverkansarbete.
Tillhörande resultatmål:
 UtbU producerar flera inspel i LTH:s ledningsgrupp för grundutbildning som på ett
kvalificerat sätt motiverar och betonar vikten av det övergripande målet.
Uppföljningsmetod:
 Tid avsätts för att kontinuerligt bevaka och ur ett studentperspektiv utvärdera de
processer som LTH tillämpar i sina kvalitetsbedömningar.
Utvärderingsmetod:
 UtbU kan redovisa åtgärder och dokument som speglar huruvida utskottet under året
aktivt jobbat med att påverka LTH:s ledande och styrande processer ur ett
kvalitetssäkringsperspektiv.

I tjänsten, dag som ovan
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS
Utbildningsutskottets ordförande 15/16
0704 – 64 89 25
theofanous.alexander@gmail.com
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Mål och förväntningar på UtbU
Utbildningsutskottet ska:
 Vara insatt i forsknings- och forskarutbildningsfrågor samt den forskningspolitiska
agendan som bedrivs vid LTH och LU centralt.
 Skapa, vidareutveckla samt implementera hållbara samt rättssäkra metoder för
hanterande av klagomål från studenter.
 Bedriva ett aktivt och kontinuerligt arbete med att förebygga diskriminering vid LTH.
 Försäkra att mastersstudenter har ett reellt inflytande i beslut som berör
mastersprogrammen.
 Jobba aktivt och kontinuerligt för att befolka studeranderepresentantsposterna som
TLTH förvaltar.
 Säkerställa att ledningsgruppens ledamöter har en naturlig och kontinuerlig närvaro
bland sektionernas grupperingar som hanterar studierelaterade ärenden.
 Uppdatera studeranderepresentantshandboken till den grad att den täcker in alla
relevanta aspekter av ett studeranderepresentantsuppdrag.
 Säkerställa att överlämning till efterträdare sker strukturerat samt eliminerar risken att
viktiga ärenden eller praktiska tips rinner ut i sanden eller faller mellan stolarna.
 I samråd med tillhörande kollegier driva omfattande opinionsundersökningar där
studenternas åsikter i frågor av studiesocial och utbildningsrelaterad karaktär bokförs,
redovisas och används.
 Bedriva ett aktivt, ändamålsenligt och kontinuerligt arbete med att informera
medlemmarna om aktuella utbildningsfrågor på fakultets-, universitets- och nationell
nivå.
 Säkerställa att samtliga studeranderepresentantsuppdrag utlyses och de studenter som
ges uppdrag skall vara väl införstådda i vad rollen innebär samt vilken fråga eller
agenda som studenten ska driva.
 Etablera metoder, riktlinjer, handlingsplaner eller policier som i så hög utsträckning
som möjligt skapar goda förutsättningar för ett ideellt engagemang inom
studiebevakningen över hela LTH.
 Etablera metoder eller handlingsplaner som säkerställer att såväl studenter som
studiebevakningen vid de utbildningar som saknar, eller har svag, representation i
beslutande och beredande organ får ett reellt inflytande i påverkansarbetet.
 Kontinuerligt utveckla studeranderepresentantskollegiet (StuX) samt förhållningssättet
gentemot densamma för att i så hög utsträckning som möjligt använda kollegiet som
sin primära och mest effektiva kommunikationsplatformen gentemot
studeranderepresentanterna.
 Säkerställa att de delegater eller studeranderepresentanter som representerar
Teknologkåren gentemot Lunds Universitets Studentkårer och Sveriges Förenade
Studentkårer är väl införstådda i sina uppgifter och den roll de förväntas ta.
 Säkerställa att Speak Up Days, eller fullgott alternativt, anordnas med en hög
anslutning av närvarande vid anordnade eller tillhörande aktiviteter och evenemang.
 Vara framträdande i formella och mediala sammanhang genom att svara på samtliga
inkomna remisser samt skriva debattartiklar med avseende att påverka aktörers beslut i
frågor av studierelaterad karaktär.
 Verka för att LTH etablerar, implementerar, utvärderar och utvecklar
kvalitetssäkringssystem som utgår från den styrning, de processer och de
utbildningsstrukturer som finns.

FULLMÄKTIGEHANDLING

Motion angående införande av Kårhusgeneral

Kårhuset Lund, 13 april 2016
Marcus Peterson,22.00

Motion angående (åter)införande av
Kårhusgeneral
Bakgrund

Med avseende på det digra arbete som står framför Kåren med att framföra våra viljor
gentemot LU Byggnad, Akademiska Hus och LTH så föreslår jag att vi återinför en post som
kommer att arbeta enbart med dessa frågor. Jag föreslår även att denna post borde ligga
under Husutskottet och väljas av Pedellen, då det handlar om expertisfrågor.

Förslag

Jag yrkar därför på
att

i Utskottsdirekt för husutskottet införa §7.4.7 med lydelsen

7.4.7 Kårhusgeneral
Det åligger Kårhusgeneralen att framföra Teknologkårens åsikter i de
arbetsgrupper, beslutsorgan och möten som rör Kårhusets ombyggnad. Denne skall också
vid frågor om avtal ta hjälp av KOGS, samt regelbundet återrapportera arbetets
fortskridande till Styrelse och eventuellt Fullmäktige.
I tjänsten,

MARCUS PETERSON,
Pedell 22.0
JACOB KARLSSON,
Generalsekreterare
BJÖRN SANDERS,
Kårordförande

Motion angående införande av Kårhusgeneral
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Motion ang. Inköp av Ljusutrustning till Lophtet

Kårhuset Lund, 12 april 2016
Marcus Peterson, Pedell 22.0

Motion angående Inköp av Discoutrusning
till Lophtet
Bakgrund

De fyra scannrarna som sitter på Lophtet har gått sönder, de lyser inte längre. De bidrog till
stor del att skapa den festliga stämning som uppstår på Lophtets partyn. Vi vill nu ersätta
lösning.
dessa
med
en
bättre
De två UV-kanonerna som sitter där har även de visat sig vara problematiska då de är
glödlampor som inte håller särskilt länge, varför vi vill ersätta även dessa.
Sedan urminnes tider har det även funnits en rökmaskin på Lophtet, denna har numera sett
sina bästa år, samt anser vi att den borde avlivas då dess rök lägger en tunn film av klet på
allt den rör vid, vilket är trist och äckligt. Vi vill ersätta denna med en hazer, som saknar alla
dessa
förträffliga
nackdelar.

Förslag
För att kunna genomföra dessa upplyftande åtgärder krävs Cash, Money, Likvida MedelTM.
Jag yrkar därför på
att
detta.

att lyfta 20 000 kronor från Lophtets underhållsfond för att köpa in

I tjänsten,

MARCUS PETERSON,
Ordförande för HUT

Motion ang. Inköp av Ljusutrustning till Lophtet
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Sammanfattning utredning om överlämning:
Bakgrund: I den här undersökningen har skickats ut till samtliga heltidare som gått på
under vintern sedan 2012, totalt 25 personer. Av dessa svarade 23 personer, 92 % vilket
får ses som en mycket bra svarsfrekvens.
Frågor som ställts har berört hur de upplevt tidsresurserna för olika delar av
överlämningen och om de upplevde att den gick ut över deras studier, samt hur de ser
på mandatperioden kalenderår i allmänhet. Svaren angående tidsaspekterna från de
som gick på när den gamla terminsindelningen har sedan jämförts med svaren från de
som gick på efter att den nya terminsindelningen börjat gälla. Frågorna om
mandatperioden har inte På enkätfrågorna har man kunnat lämna ett svar på en fyragradig skala. I den här sammanställningen har sedan svarsalternativ 1 och 2 respektive
3 och 4 räknats samman.
Tidsaspekter av överlämning när man går på:
Gammal indelning
Individuell överlämning
78,6 %
Gemensam, vinterheltidare 78,6 %
Gemensam, alla
64,3 %
Sociala aktiviteter
71,5 %
Problem med studierna
35,7 %

Ny indelning
66,7%
22,2 %
22,2 %
22,2 %
66,7 %

Fritextsvar: Det är främst den individuella överlämningen som nämns i kommentarerna
även om tiden för den verkar vara hyfsat tillfredställande. Kanske är det den man
prioriterar även om man inte har tid och det är den man även låter gå ut över studierna i
viss mån. Kvaliteten på överlämningen är såklart beroende på vilka personer det
handlar om men det är tydligt att det finns problem med hur mycket tid den kan ta. Det
finns också en del event som inte har en motsvarighet på vintern, till exempel Reftecöverlämning och LUS-event. I den gamla överlämningsperioden verkar de flesta tycka
att det fanns tillräckligt med tid även om det nämns att det var problem med att det
förväntades att man var med på aktiviteter innan överlämningen började.
Kommentarer: Skillnaden mellan de upplevda tidsresurserna under de olika
överlämningarna är tydliga i alla aspekter än den individuella överlämningen. Det syns
en skillnad där också men den är för liten för att kunna dra slutsatser av. De uppenbara
problemen med att tidsresurserna är så små och att överlämningen i högre grad går ut
över studierna behöver åtgärdas.
Gruppdynamik:
Gammal indelning
Lätt att komma in i gruppen 50 %
Komma in under sommaren 78,6 %
Skillnad mellan terminerna 74,1 %

Ny indelning
77,8 %
80 %
60 %

Fritextsvar: Flera svarar att det är svårt att bygga ihop gruppen under vintern eftersom
det finns mindre tid och det blir ingen bra grupp innan teambuildingresan. Det nämns

också att gruppdynamiken beror mer på personerna som ingår i gruppen än på
överlämningens längd.
Kommentarer: Att bygga en grupp tar tid och är svårt att komprimera ihop. En stor vinst
med sommaröverlämningen är att det finns mycket tid att ”hänga” och att heltidarna
kan ha lättare att vara med eftersom mycket av verksamheten står stilla under
sommarlovet. Under vinteröverlämningen är all verksamhet igång och det kan vara
svårare att lämna sina arbetsuppgifter. Den här punkten borde jämföras med en
utvärdering av sommaröverlämningen när man jobbar vidare med detta.
Tidsaspekter av överlämningen när man gick av
Gammal indelning
Tillräckligt med tid
75 %
Fick med allt
37,5 %

Ny indelning
36,4 %
36,4 %

Fritext: Det upplevs generellt som problematiskt att kombinera överlämningen med
studier och tentor. Det upplevs också som problematiskt att försöka ha överlämningen i
samband med att avsluta sitt verksamhetsår.
Kommentarer: Se första frågan.
Byta mandatperiod:
Om man räknar bort ARKAD och NG:
84,6 % tror att det går att byta.
61,5 % vill att den byts.
72,7 % upplever problem med budgeten
45,6% upplever problem med VP
Värt att notera, det är bara de senaste åren som verksamhetsplanen har varit något man
jobbat med över huvud taget.
58 % av de som tror att det är möjligt vill byta.
(Om man räknar med alla:
47,8 % tror att det går att byta
30,4 % vill att den byts
66,7 % problem med budgeten
28,6 % problem med VP)
Fritextsvar: De som förespråkar att mandatperioderna behålls argumenterar för vinsten
i att halva gruppen byts varje termin eftersom det i och med nollningen och ARKAD
ligger där de ligger och att NG och Projektledare ARKAD aldrig kommer kunna byta
mandatperiod och det ändå kommer behöva vara en vinteröverlämning. Sektionernas
verksamhetsår nämns också och vinsten med att kunna jobba med samma kollegium
hela året. Man vill istället se en omarbetning av överlämningen för att fungera bättre.

Nu kommer det dock att bli 8 + 4 istället för 6 + 4 vilket ger en större obalans och de
argumenteras också för att det vore bättre att ha så många som möjligt på sommaren
när det ändå blir så ojämnt. Man tror också att det skulle vara lättare att ha fördelningen
10 + 2 och integrera NG + ARKAD under vintern.
Slutsats:
Det finns uppenbart både för och nackdelar med att ha två olika överlämningar och
eftersom ingen har utvärderat sommaröverlämningen är det svårt att jämföra med den.
Jag tror att det hade varit bra att skriva in i verksamhetsplanen att en ordentlig strategi
för det här ska tas fram, både när det gäller själva överlämningen och när det gäller för
hur man jobbar med budgeten och hur man jobbar med budgeten och
verksamhetsplanen. Ett alternativ kan också vara att man gör en ny utredning kring ifall
det skulle vara en möjlighet att byta mandatperiod på Aktsam och Info samt hur detta
ska genomföras.

STYRELSEHANDLING
Rapport: Anställa Kårhusservice

Kårhuset Lund, 14 april 2016
Björn Sanders, Kårordförande

Rapport: Anställa Kårhusservice
Bakgrund
På FM1/2015 lade Kårstyrelsen en proposition om att lägga in Kårhusservice i Reglementet.
Denna proposition bordlades då Fullmäktige efterfrågade mer underlag till frågan. På
FM2/2015 lade ytterligare en proposition med tydligare för och nackdelar med att anställa
kontra att arvodera. Fullmäktige valde då att tillsvidare skriva in Kårhusservice i Reglmenetet
och arvodera. Men ålade även Kårstyrelsen att se över möjligheten att anställa Kårhusservice.
Kårstyrelsen delegerade på sitt efterföljande möte frågan till undertecknad, Kårordförande,
för vidare utredning. Denna rapport är resultatet av den utredningen. Syftet med denna
rapport är att förtydliga vilka skyldigheter som Kåren åtar sig vid anställning av
Kårhusservice.
Huvudsakligen har expertis inhämtat från Arbetsgivaralliansen, men även i dialog med
Rasmus Kjellén, Kårhusservice Förvaltare och Sara Gunnarsson, Kårordförande Emeritus.
För anställning gäller i huvudsak två lagar: Lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om
medbestämmanderätt (MBL). Därutöver gäller även kollektivavtal tecknade mellan facken
och arbetsgivarorganisationerna, samt arbetsmiljölagen (AML).

Sammanfattning
För anställning kan vi i grunden gå två vägar:
 Endast tillåta KHS att vara anställd max 2 år.
 Skriva separata avtal för varje arbetstillfälle.
Kollektivavtalet måste följas och då är det främst följande punkter:
 Lönen måste höjas på de flesta ställen.
 Medarbetarsamtal måste hållas med samtliga anställda årligen.
Slutligen finns det en oundersökt (och svårundersökt) risk att vi måste MBL-förhandla
förändringar i Kårhuset med facket varje gång vi installerar.

Lagen om anställningsskydd (LAS)
LAS är den grundläggande lagen för att skydda anställda i Sverige och något som
arbetsgivare måste förhålla sig till. Här stipuleras bland annat vilka olika typer av
anställningar som finns.
Om arbetsgivaren avvecklar en in-LAS:ad anställd, i tron om att denne fortfarande är
visstidsanställd, betraktas det som ett olaga avskedande av en tillsvidareanställd. Det kan leda
till höga skadeståndskrav och ogiltigförklaring av avskedandet.
Efter dialog med Arbetsgivaralliansen har vi förstått att man anses som anställd under den
tid man är kontrakterad för oavsett hur många pass man har under den tiden. Således kan vi
endast behålla en KHS-anställd i fyra terminer under fem år för att inte vara tvungna att
tillsvidareanställa.
Visserligen kan vi tillsvidareanställa också. Men då måste man bejaka rigorösa regler vid
eventuell uppsägning. Följande lagar måste tas hänsyn till vid uppsägning:
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Uppsägning från arbetsgivarens sida 7-10 §§ LAS som berättar om saklig grund,
skriftlig uppsägning, omständigheter för uppsägning och så vidare
Uppsägningstider för båda parter, 11 § LAS
Lön och andra förmåner under uppsägningstiden 12-14 §§ LAS
Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta 15-17 §§ LAS
Turordning vid uppsägning 22-23 §§ LAS
Företrädesrätt till återanställning med mera 25-27 §§ LAS

Dessutom så ses anställningsgraden som den grad av anställning man har den första dagen
man jobbar efter man har varit visstidsanställd i minst 2 år. Således kommer
anställningsgraden på våra tillsvidareanställningar vara mycket högre än önskat. Det anses
inte vara tillämpningsbart i verkligheten.
Möjligheten finns att se varje arbetstillfälle som en separat anställning, men då måste man
skriva kontrakt vid varje tillfälle. Det är en möjlighet för att undvika ”in-LAS:ning”, det är
väldigt osannolikt att vi uppnår så många arbetsdagar på 5 år. Dock måste vi ta hänsyn till
detta och föra register på antal arbetade dagar då det är arbetsgivarens ansvar att
tillsvidareanställa.

Lagen om medbestämmanderätt (MBL)
MBL reglerar inte oss jättehårt. Det vi måste sta ställning till är §11-13. Huvudsakligen
reglerar §11 såkallade MBL-förhandlingar (där §12 och §13 är förtydliganden).
”§11 Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget
initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av
kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av
arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.”
Det är oklart till vilken utsträckning vi är tvungna att MBL-förhandla. En ny projektor? Det
kommer inte vara så mycket extraarbete, men det ger bort en del av vår
självbestämmandemöjlighet till facken.

Kollektivavtalet
Teknologkåren har via Arbetsgivaralliansen skrivit på kollektivavtalet ”Bransch- och
löneavtal för Ideella och Idéburna Organisationer” som har förhandlats fram med Unionen,
Vision, Fastighetsanställdas Förbund och Akademikerförbunden. Kollaktivavtal är
platsberoende och gäller således alla våra anställda på arbetsplatsen oavsett vilket fack de är
med i. Detta faktum är centralt och även dubbelkollat med Arbetsgivaralliansen som i ett
mail skriver följande:
”Ja alla anställda omfattas av det kollektivavtal ni är bundet av. Det innehåller ett knippe
anställningsvillkor som kompletterar LAS och det individuella anställningsavtalet.”
Kollektivavtalet innehåller de flesta av våra skyldigheter. Det är ett 73 sidor långt dokument
men jag har tagit ut några av de viktigaste aspekterna som påverkar vår verksamhet.
Värt att tillägga är att detta avtal omförhandlas med jämna mellanrum och således kan
komma att ändras utan att vi kan påverka det. Jag har utgått från det som gäller just nu.
Det finns även en möjlighet att gå ur arbetsgivaralliansen och således inte ha något
kollektivavtal. Då kan vi behålla de delar av kollektivavtalet som vi själva vill.
Konsekvenserna av detta är inte undersökta.
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Minimilöner1
Kollektivavtalet stipulerar även så kallade minimilöner. De är följande:
Ålder

Grundlön

Timlön2

Vid 18 år fyllda

16 419 kr

95,5 kr

Vid 19 år fyllda

17 313 kr

100,7 kr

Vid 20 år fyllda

21 015 kr

122,2 kr

Rimligt är att utgå från vid 20 år fyllda för samtliga i Kårhusservice. Därutöver finns krav på
särskilda tillägg:
Tillägg

Grundlön

Timlön

1. Branschvana 4 år

600 kr

3,5 kr

2. Arbetande förman

500 kr

2,9 kr

3. Ansvar

1 200 kr

7 kr

4. Reparation, underhålls- 2 400 kr
arbete, och särskild kunskap

14 kr

5. Särskild prestaion

14 kr

2 400 kr

De som jag tror att vi behöver bejaka är (1) och (2) vilket blir marginella tillägg till lönen.
Det är värt att notera att dessa lönernivåer uppdateras varje år och omförhandlas vart tredje
år. Nivåerna jag har använt gäller för 2015. Nivåerna för 2016-2018 förhandlas just nu.
OB-tillägg3
Tillägg måste läggas till lön för obekväma arbetstider. Dessa ska räknas enligt följande.
Måndag-Fredag

Schablontillägg

Faktiskt tillägg för KHS

18:00-24:00

Månadslön/600 35 kr

00:00-07:00

Månadslön/400 52,5 kr

Lördag-Söndag
Lördag 00:00-07:00

Månadslön/400 52,5 kr

Lör-Sön 07:00-24:00

Månadslön/300 70 kr

Utöver detta finns det följande undantag:
Från kl 07.00 på trettondagen, 1 maj, Kristi himmelsfärds dag, 6 juni och pingstafton till kl
00.00 första vardagen efter respektive helg: Månadslön/300.
Från kl 18.00 på skärtorsdagen samt från kl 07.00 på midsommarafton, dagen före alla
helgons dag, jul- och nyårsafton till kl 00.00 första vardagen efter respektive helg:
Månadslön/150.
Sida 69-70 i Kollektivavtalet
Grundlön dividerat med 172, enligt sida 68 u Kollektivavtalet
3 Sida 47 i Kollektivavtalet
1
2
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Löneutveckling
Löneutveckling gäller, enligt Arbetsgivaralliansen, endast för tillsvidareanställda och är
således inget vi behöver ta hänsyn till.
Medarbetarsamtal4
Arbetsgivaren är skyldig att årligen hålla medarbetarsamtal med samtliga arbetstagare. Detta
medarbetarsamtal ska fastställa individuella mål för arbetstagaren och en
kompetensutvecklingsplan. Det finns därtill en del punkter som bör diskuteras. Det är dock
ett krav att samtalet och kompetensutvecklingsplanen dokumenteras skriftligt.
Löneöversyn/lönesamtal5
Lönesamtal ska årligen hållas med samtliga medarbetare. Även här finns en del punkten som
bör diskuteras. Om arbetstagarens fack misstycker med lönen kan de begära ytterligare
förhandling i frågan.
Uppsägningstider
Kollektivavtalet hänvisar till LAS. Dock gäller det endast vid tillsvidareanställning.
Dygnsvila6
Arbetstagaren ska ha minst 11 timmars sammanhängande vila per 24-timmarsperiod, samt
att huvuddelen ska ligga mellan 22:00 och 06:00. Det går att avtala annat men då ska
arbetstagaren kompenseras med ledighet eller ges annat lämpligt skydd. Vad detta betyder
exakt är svårt att avgöra. Min tolkning är att vi med vår nuvarande situation klarar kraven
från kollektivavtalet här.

Sammanställning av löner
För att få en överblick över kostnaden har jag sammanställt vilka löner som vi minst behöver
betala ut. Jag har antagit att KHS inte jobbar på påsk, midsommarafton, alla helgons afton,
jul och nyår.
Givet att vi använder samma system som idag där vi inte betalar olika beroende på om det är
helg eller inte. Jag räknar med att PPA:er i regel har minst 4 års branschvana. Samt med
prisbasbeloppet 44 300 kr.
Vad?

Nuvarande7

Framtida

PP före 24

120,053 kr

192,2 kr

PP efter 24

156,379 kr

192,2 kr

PPA före 24

132,014 kr

198,6 kr

PPA efter 24

180,301 kr

198,6 kr

Om vi istället gör om systemet för att passa med de krav som ställs i kollektivavtalet, Dvs ger
olika arvoden beroende på om det är helg eller inte, får vi följande resultat:

Sida 60 i Kollektivavtalet
Sida 60-63 i Kollektivavtalet
6 Sida 44 i Kollektivavtalet
7 Riktlinjer för arvodering
4
5
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Rapport: Anställa Kårhusservice

Vad?

Nuvarande

Framtida

Måndag-Torsdag

-

-

PP innan 18

120,053 kr

122,2 kr

PP 18-24

120,053 kr

157,2 kr

PP 00-07

156,379 kr

174,7 kr

PPA innan 18

132,014 kr

128,6 kr

PPA 18-24

132,014 kr

163,6 kr

PPA 00-07

180,301 kr

181,1 kr

Fredag

-

-

PP innan 18

120,053 kr

122,2 kr

PP 18-24

120,053 kr

157,2 kr

PP 00-07

156,379 kr

174,7 kr

PPA innan 18

132,014 kr

128,6 kr

PPA 18-24

132,014 kr

163,6 kr

PPA 00-07

180,301 kr

181,1 kr

Lördag

-

-

PP innan 18

120,053 kr

192,2 kr

PP 18-24

120,053 kr

192,2 kr

PP 00-07

156,379 kr

192,2 kr

PPA innan 18

132,014 kr

198,6 kr

PPA 18-24

132,014 kr

198,6 kr

PPA 00-07

180,301 kr

198,6 kr

Söndag

-

-

PP innan 18

120,053 kr

192,2 kr

PP 18-24

120,053 kr

192,2 kr

PP 00-07

156,379 kr

174,7 kr

PPA innan 18

132,014 kr

198,6 kr

PPA 18-24

132,014 kr

198,6 kr

PPA 00-07

180,301 kr

181,1 kr
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I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Remiss: Teknologkårens verksamhetsplan
för verksamhetsplan för verksamhetsåret
16/17
Vad är en verksamhetsplan?
Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att påverka de fokusområden som
Teknologkåren vid LTH ska arbeta med under verksamhetsåret. Grundtanken med
verksamhetsplanen är tillhandahålla konkreta mål för kårens funktionärer att arbeta med
under året men utan att detaljstyra verksamheten. Målen har tagits fram som strategiska
satsningar för verksamheten där vi idag har problem, har stora vinningar att göra eller
förväntas få problem. Teknologkårens styrelse ansvarar för att verksamhetsplanen följs upp
och stäms av.
För att säkerställa att Teknologkårens verksamhet skapar nytta för medlemmarna inbjuds du
att påverka verksamhetsplanens utformning och innehåll. Verksamhetsplanen anger vilka
fokusområden som ska prioriteras under verksamhetsåret, det vill säga läsåret, som sträcker
sig från och med höstterminen 2016 till och med vårterminen 2017.

Mottagare av remissen
Förslaget på verksamhetsplanen har skickats ut till följande instanser: Kårfullmäktige,
kårstyrelse, heltidare, utskottsordförande på kåren centralt, ordförande för fristående
föreningar, samtliga kollegier samt sektionsstyrelserna (genom ordförandekollegiet).
Förslaget får vidarebefordras till övriga intresserade. Dock kommer arbetsgruppen som
ansvarar för framtagandet av verksamhetsplanen att i första hand behandla remissvar från de
ovan listade instanserna och i mån av tid behandla remissvar från övriga intressenter.

Svara på remissen
Sista möjliga tidpunkt att inkomma med ett remissvar, det vill säga kommentarer eller
förändringsförslag till verksamhetsplanen, är fredagen den 22/4 kl 23:59. Svar som
inkommer efter denna tidpunkt kommer ej att tas i beaktande vid utformandet av det förslag
som lyfts på kårstyrelsens möte den 4:e maj.
Remissvar skickas till in via e-post till adressen vp-grupp@tlth.se. Var vänlig och ange
“Remissvar verksamhetsplan” i ämnesraden. Arbetsgruppen kommer endast att behandla
remissvar som inkommer via e-post.
Ordförande för utskott, sektionsstyrelse, kårstyrelse och fri förening uppmanas att förankra
remissen inom sina grupperingar. Dessutom hade det uppskattats om respektive gruppering
skickar in ett gemensamt remissvar även om det självklart är tillåtet för enskilda personer att
inkomma med sina svar.
Motion angående XXXX
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Var vänlig och skriv konstruktiva och begripliga kommentarer. Lämpligast görs detta genom
att:
 Beskriva varför ni tycker som ni tycker eller vilket resonemang som ligger bakom er
åsikt.
 Referera till den del eller det stycke i verksamhetsplanen som kommentaren avser.
 Erbjuda ett förslag på en alternativ och, enligt er, mer ändamålsenlig formulering.

Tidsplan
Onsdagen den 27/4 planerar arbetsgruppen som ansvarar för framtagandet av
verksamhetsplanen att skicka in ett färdigt och slutgiltigt förslag till Teknologkårens
fullmäktige. Förslaget kommer att behandlas av Teknologkårens styrelse på deras
sammanträde 4/5. Därefter kommer Teknologkårens styrelse att skriva en proposition till
Teknologkårens fullmäktige. Propositionen kommer eventuellt att innehålla ändringsförslag.
Såväl arbetsgruppens förslag som styrelsens proposition kommer att lyftas på fullmäktigemötet
den 17/5. Under fullmäktigemötet kommer eventuella ändringar av verksamhetsplanen att
göras. Slutligen kommer förslaget, med eventuella ändringar, att beslutas om.

I tjänsten, dag som ovan,

ASTRID MARTINSSON, TIM DJÄRF, ALEXANDER PIETA THEOFANOUS, ERIK ALSTERSJÖ,
DANIEL DAMBERG OCH BJÖRN SANDERS
Verksamhetsplansgruppen 15/16
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UTKAST TILL
Verksamhetsplan 2015/2016
Teknologkåren vid LTH
Inledning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utbildning
Näringsliv
Fritid
Administration
Kommunikation
Infrastruktur
Fokusfråga: Doktorander
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1. Utbildning
1.1 Fysisk arbetsmiljö för studenter
Under verksamhetsåret 2015/2016 har två större utredningar om studenters fysiska
arbetsmiljö sammanställts. Studieplatsrapporten som är genomförd på LUS-nivå och
gällande för hela universitetet, ger oss en inblick i vilket behov det finns av studieplatser på
respektive fakultet. Lunchrumsrapporten som är genomförd på TLTH-nivå och gällande för
hela fakulteten, ger oss en inblick i hur många microvågsugnar, lunchplatser och
uppehållsrum som finns samt hur arbetsmiljön i dessa är.
Med utgångspunkt från dessa undersökningar bör man tillsammans med LTH förtydliga vad
som gäller för sektionslokaler och uppehållsrum. Vem står för vad och vilka krav kan vi ställa
på fakulteten? Dessutom bör vi bedriva ett aktivt påverkansarbete för att öka mängden
studieplatser, såväl på hela universitetet som specifikt för fakulteten.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande…
 Att skapa en lista på vilka krav vi kan ställa på LTH angående studieplatser samt
vilka önskemål som studenterna har utöver dessa krav.
 Att tydliggöra och formalisera vad som gäller för sektionslokaler och lunchrum.

1.2 Vidarutveckling av studeranderepresentantshandboken
Under det senaste verksamhetsåret har en studeranderepresentantshandbok plockats fram av
utbildningsutskottet. Dess syfte är att beskriva LTH:s organisation samt svara på de frågor
som uppstår i arbetet som studeranderepresentant.
Dock behöver detta vara ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras. Framförallt
behöver detta göras under nästa år, inte bara för att det är ett nytt dokument men även då
LTH:s nya organisation inte riktigt har satt sig ännu.
Specifikt bör man även se över vilken roll diskriminering och likabehandling samt
mastersprogrammen har i handboken.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande…
 Att vidareutveckla Studeranderepresentantshandboken för att etablera den som ett
levande dokument som är naturligt och tillgängligt för samtliga
studeranderepresentanter.

1.3 Synliggörande av påverkansarbete
Kårens absoluta existensbeättigande och lagstadgade skylldighet är utbildningsbevakningen.
Dock omhuldas detta ben av kårens verksamhet med ett skimmer av att vara i det närmaste
tråkigt. Dels beror detta på att det ofta är ett abstrakt område där resultat kan vara svåra att
se, men även att de resultat som faktiskt uppnås inte kommunicerar ut.
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För att uppmärksamma de resultat som Kårens påverkansarbete har uppnåt behöver dessa
sammanställas och illustreras på ett tillgängligt sätt. Denna sammanställning bör innefatta
stora och små förändringar som har tillkommit på grund av vårt arbete, på såväl sektionsnivå
som på Kå ren centralt.
Denna sammanställning ska sedan kommuniceras ut till samtliga medlemmar. Målet ska vara
att visualiseringen kan byggas på kontinuerligt.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande…
 Att göra en tydlig visualisering över vilka resultat som har nåts till följd av Kårens
påverkansarbete.

1.4 Utveckling av pedagogik och examinationsformer
Pedagogik är ett brett begrepp men en viktig del av pedagogiken är utlärningsmetoder. Idag
finns möjligheten att i större utsträckning använda sig av digitala hjälpmedel. Lärare borde
mer aktivt se över möjligheten av alternativa utlärningsmetoder genom till exempel digitala
hjälpmedel.
Även examinationsformen kan ha en stor inverkan på studenternas studieframgång då
studenter presterar olika bra under olika omständigheter. Då salstentamen i dagsläget är den
mest utbredda examinationsformen finns det ett stort behov av att bredda de olika formerna
för examination.
Detta är ett arbete som fortsätter från Verksamhetsplanen 2015/2016.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande…
 Att påverka LTH att implementera ett bredare utbud av utlärningsmetoder och
examinationsformer, vilket efter året ska återspeglas på kursplansnivå.

2. Näringsliv
2.1 Näringslivsanknytning i utbildningen
Näringslivsanknytning i utbildningen är gynnsamt för studenten, industrin men även LTH. I
avtalet mellan TLTH och LTH anges det att TLTH ansvarar för näringslivskontakt i form av
“employer branding”. Det innebär att TLTH ska exponera framtida potentiella arbetsgivare
gentemot studenterna. LTH i sin tur har ansvar för att etablera en näringslivsanknytning i
utbildningarna. Teknologkåren uppfyller sin del av avtalet mycket väl samtidigt som
arbetsgivarkontakten ständigt utvecklas. Undersökningar gjorda av såväl TLTH som LTH
visar att studenter identifierat brister i hur näringslivsanknytningen i utbildningen
förverkligas. I vissa avseenden saknas den helt eller så är den otillräcklig för att skapa nytta.
Med näringslivsanknytning menas exempelvis kursprojekt som är kopplade till företag och
industri eller gästföreläsningar av personer i industrin där föreläsningarnas innehåll tar
avstamp från aktuella problem inom industrin.
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Teknologkåren har som uppgift att påverka LTH för att det ska utvecklas bättre och mer
relevanta utbildningar. Genom att klart och tydligt formulera vilka krav eller förväntningar
som studenterna har med avseende på näringslivsankntyning går det att etablera ett effektivt
och ändamålsenligt påverkansarbete gentemot LTH. För att uppnå detta fordras ett
samarbete mellan ArmU och UtbU.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande…
 Att utreda vilka kriterier som krävs för att utbildningar vid LTH ska anses ha en god
och ändamålsenlig näringslivsanknytning.
 Att utgående från utredningen kartlägga huruvida LTH:s utbildningar har en god
näringslivsankntyning.
 Att utgående från kartläggningen skapa en rapport och handlingsplan.
Handlingsplanen ska redogöra för hur TLTH, LTH och industri bör samverka, eller
påverka, för att etablera eller bevara en näringslivsanknytning som håller en god och
ändamålsenlig nivå.

2.2 Innovation och entreprenörskap
Innovation och entreprenörskap är något som är väldigt trendigt och viktigt för en vidare
utveckling av samhället i stort. I dagsläget finns det en viss problematik i hur LTH/LU
sköter detta. Det kan upplevas som ett väldigt stort steg att få hjälp med sina spirande
affärsidéer och det är inte helt självklart vilken väg man behöver ta för att få denna hjälp.
Kan och bör Teknologkåren minska dessa trösklar och på så sätt främja innovation och
entreprenörskap? De två senaste åren har eldsjälar drivit projekt inom detta under Näringlivs
flagga. Det har mynnat ut i Innovation Week, som 2016 anordnades för andra gången, och
Start Up-fair som är nystartat 2016.
Näringslivsgrupperna är i övrigt duktiga på att visa vilken typ av arbetsgivare och
karriärvägar som finns i framtiden. Men möjligheten att jobba med sin egna idé eller i en
start up har tyvärr hamnat i skymundan. Detta trots att det finns många av våra medlemmar
som faktiskt tar denna karriärväg. Ett ytterligare steg som engagerade och tidigare engagerade
tagit för att främja detta är i startgroparna under 2016. Detta har inte hunnit påbörjas
ordentligt men mycket bakgrundsjobb är gjort.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande…
 Att se över de projekt som har startats upp inom detta område och utred om detta
ska vara del av den vardagliga verksamheten för teknologkåren. Därefter eventuellt
etablera permanenta strukturer för att främja och stödja medlemmarnas innovationsoch entreprenörskapsanda.

2.3 Näringslivsverksamhetens inkomstkrav
ARKAD och TLTH Näringsliv har i dag väldigt tydliga intäktskrav och med detta kommer
en begränsning hur nytänkade de båda grupperna kan vara. Ett lägre inkomstkrav skulle till
exempel möjliggöra för fler event likt Start Up Fair och Innovation Week, där man lockar
företag som är mindre, nystartade eller i uppstartsfaser. Företag som i dagsläget kanske väljs
bort då de inte bidrar tillräckligt ekonomiskt.
Ett högt inkostkrav ger å andra sidan Teknologkåren mer likvida medel att röra sig med,
vilket gagnar övrig verksamhet vid TLTH.
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Med denna bakgrund i åtanke bör det tas fram en grundlig undersökning som kan ligga till
grund för hur Näringslivsutskotten ska arbeta i framtiden. Där medlemsnyttan av de olika
alternativen som finns ska ligga till grund för vilka krav vi ställer på våra Näringslivsutskott.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande…
 Att grundligt se över vilka konsekvenser inkomstkravet på Näringslivsverksamheten
har samt hur stort det bör vara.

2.4 Näringslivsarbete ur ett etiskt perspektiv - behöver skickas
till styrelsen på fredag lunch
Teknologkåren har en policy för vilken typ av placeringar som görs rent ekonomiskt. I
polycin anges tydliga inriktningar om vilken typ av verksamhet som är lämplig att investera i.
Det finns i dagsläget inget styrdokument som reglerar vilka företag eller organisationer som
tillåts marknadsföra sig genom Teknologkårens kommunikationskanaler. Är detta något som
Teknologkåren bör ha och var skall gränsen dras? Vilken typ av företag eller organisationer
är det okej att samarbeta med (Exempelvis McKinsey, SAAB, Vattenfall)? Teknologkåren
jobbar idag med att införa mer etik i utbildningen då detta är något som efterfrågats. Är den
etiska aspekten något som medlemmarna efterfrågar angående de företag/organisationer
som kommer hit?
Andra aspekter som Teknologkåren kan ha åsikter om är miljöhänsyn, arbetsmiljöproblem,
infekterade konflikter med fackförbund och dylikt. Frågan kan också vändas, bör man
premiera företag eller organisationer som är extra “bra” på dessa aspekter? Hur skall denna
bedömning i sådanafall göras rent praktiskt?
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande…
 Att utreda hurvida medlemmarna anser att Teknologkåren skall ta företagens eller
organisationernas etiska aspeketer i beaktning vid evenemang och marknadsföring.
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3. Fritid
3.1 Förtydligande angående Fristående föreningar
De fristående föreningarna bör vara en naturlig del av fritidsverksamheten vid
Teknologkåren. Föreningen bör känna att det är attraktivt att vara en förening hos
Teknologkåren samtidigt som Teknologkåren känner att det bidrar till ett mervärde för
medlemmarna att kunna erbjuda medlemskap i ett antal föreningar. I dagsläget är det svårt
att redogöra för vilken medlemsnytta som de fristående föreningarna genererar.
Dessutom är de kriterier som finns för att skapa och driva frstående föreningar löst hållna.
Genom att utreda huruvida fria föreningar har ett ömsesidigt berikande förhållande med
Teknologkåren skapas en medvetenhet och synlighet för de föreningarnas roll. En sådan
utredning skapar goda förutsättningar för medlemmar som vill starta och förvalta Fria
föreningar, och för den egna organisationen, då de Fria föreningarna kommer få en mer
motiverad och naturlig plats inom organisationen.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande…
 Att kartlägga de krav, formella som informella, som i dagsläget ställs på Fristående
föreningar.
 Att utreda vilken roll fristående Föreningar fyller och önskas fylla i Teknologkåren.
 Att förtydliga eller etablera styrdokument som reglerar både kriterier som ska
uppfyllas för fristående föreningar såväl som hur samspelet ska se ut mellan kår och
Fristående föreningar.

3.2 Nollning, ur strategiskt perspektiv
Under de senaste flertal åren har Teknologkåren utrett hur nollningen fungerar ur ett
bemanningsperspektiv. Hur bör sammansättningen överstar se ut? Vilken roll har
Nollegeneralen? Ska dennes post arvoderas?
Samtliga av dessa utredningar och undersökningar bottnar i frågan om hur vi vill att
Nollningen ska utvecklas i framtiden. En fråga som är stor och svårbesvarad. Det har dock
visat sig väldigt viktigt att få frågan besvarad. Vissa inriktningsbeslut har tagits men det var
länge sedan, utanför mannaminne, som ett helhetsperspektiv togs på nollningen.
Under det kommande året bör man ta sig an detta helhetsperspektiv och formulera
långsiktiga mål och planer för nollningens utveckling. Vilken roll ska den centrala
organisationen ha jämtemot sektionernas? Vilket stöd behöver sektionerna? Vilken funktion
fyller nollning och hur uppnås denna funktion bäst?
Målen och planen bör vara på en strategisk nivå snarare än att gå in på enstaka evenemang.
Resultatet bör ligga till grund vid planering och utformning av framtida nollningar.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande…
 Att formulera strategiska mål med tillhörande plan för långsiktig utveckling av
Nollningen på Teknologkåren.
Motion angående XXXX
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4. Administration
4.1 Ekonomihantering
Teknologkåren omsätter ungefär 12 miljoner kronor per år. Utgifterna såväl som
inkomsterna varierar kraftigt med avseende på summornas storlekar, när och var de bokförs,
vem eller vilka som ansvarar för dem samt vad ändamålet med dem är. Det har vid
upprepade tillfällen och från olika aktörer inom Teknologkåren indikerats att
Teknologkårens ekonomihantering är oöverskådlig.
Teknologkårens budget sätter ramverket för hur Teknologkårens verksamhet ska finansieras
men har uppfattats som otillräcklig som redskap. Budgeten motiverar inte varför vissa
aspekter av kårens verksamhet finansieras mer eller mindre än andra. Budgeten behöver
kompletteras med en lättillgänglig och transparent redogörelse över varför utgifterna ser ut
som de gör. Teknologkåren är en organisation för sina medlemmar. För att öka
medlemmarnas insyn i Teknolokgkårens verksamhet bör en lättillgänglig visualisering över
Teknologkårens inkomster och utgifter produceras, vari Teknologkårens ekonomihantering
förklaras på ett övergripande och lättförståeligt sätt.
För att säkerställa att Teknologkåren använder sina medel på ett sätt som bäst tjänar
Teknologkårens medlemmar och dess intressen bör, förutom det årliga budgetarbetet, en
analys över Teknologkårens alla kostnader göras. Härmed ämnas tillses att alla kostnader
fyller ett syfte och har relevans för verksamheten och medlemmarnas intressen.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande…
 Att göra en kostnadsanalys av samtliga av Teknologkårens utgifter vari alla
kostnader utreds med avseende på nytta för verksamheten och medlemmarna
 Att skapa en lättillgänglig visualisering av Teknologkårens utgifter och inkomster.

4.2 Funktionärskap
Årligen engagerar sig hundratals studenter i Teknologkårens verksamhet varav de flesta
kategoriseras som “funktionärer”. Att dessa studenter på något sätt är engagerade i kåren är
dock den enda gemensamma nämnaren dem emellan. Respektive engagerad student lägger
olika mycket tid, besitter olika många poster samtidigt samt jobbar på drastiskt olika sätt.
Längden samt intensiteten på engagemanget varierar stort mellan de engagerade under sin
tid. Detta innebär att vissa funktionärer ges, i förhållande till andra funktionärer, en
oproportionerlig mängd eller fördelning av rättigheter, skyldigheter och friheter.
För att i större utsträckning kunna erbjuda erforderligt stöd till respektive funktionär samt
för att skapa en samlad bild över vad det innebär att vara funktionär vid Teknologkåren
behövs ett förtydligande över vad en “funktionär” egentligen är. Utredningen bör agera
underlag till framtagandet av kriterier som berör hur Teknologkårens utskottsordförande ska
agera då dessa leder samt rekryterar nya medlemmar. Därutöver skapar det en tydlighet i var
och hur funktionärer bör väljas inom organisationen samt vem som svarar mot vem.
Motion angående XXXX
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Ett funktionärsregistrer är upprättat, men inte i bruk i den nivå som vore önskvärt,
följaktligen något som är lämpligt av ta avstamp ifrån och vidareutveckla.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande …
 Att utreda och kartlägga vilka nivåer av funktionärer som finns inom
Teknologkårens organisation vars innehåll redogör för hur respektive nivå ska
hanteras med avseende på rättigheter och skyldigheter.

Motion angående XXXX
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5. Kommunikation
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola är en organisation byggd på demokratisk
grund, satt att representera studenterna vid Lunds Tekniska Högskola. För att organisationen
på ett effektivt sätt skall kunna företräda studenterna krävs att studenterna känner till
Teknologkårens arbete och verksamhet; det är av stor vikt att Teknologkåren kommunicerar
sin verksamhet till studenterna och förankrar principerna för sitt handlande hos
medlemmarna.

5.1 Varumärkesstrategi
Teknologkåren måste, som ett led i ett effektivt kommunikationsarbete, entusiasmera och
engagera medlemmarna till att arbeta med utvecklingen av LTHs utbildningar och
sitatuionen för LTHs studenter. Härav, och för att bibehålla den trovärdighet som krävs av
en demokratisk studentkår, måste Teknologkåren arbeta på ett effektivt och genomtänkt sätt
med sitt varumärke.
Idag används flera varumärken, beroende på målgrupp, för hela eller delar av
Teknologkårens verksamhet. Alla varumärken som Teknologkåren förfogar över bör
inventeras och deras effektivitet utvärderas. Teknolokgkåren bör även utreda hur delarna i
sammanslutningens varumärkesportfölj förhåller sig till varandra. Det bör även finnas en
mer genomtänkt arbete med samt långsiktig strategi för Tekonologkårens image gentemot
sina medlemmar, de i sammanslutningen ingående sektionernas verksamhet, Lunds
Universitet samt externa parter.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande
 utreda hur Teknologkåren använder sitt varumärke och etablera en strategi därför.

5.2 Fullmäktigeval
Högskolelagen (1992:1434) uppställer i sitt 4 kapitel grundförutsättningar för en studentkår.
Häri stipuleras i den 11 § att en studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd. Teknologårens
Fullmäktige, sammanslutningens högst beslutande organ, utses genom direkta val i vilka alla
sammanslutningens medlemmar äger rösträtt, något som ger organisationen sitt mest
grundläggande demokratiska fundament. Ehuru Teknologkåren har en formellt demokratisk
uppbyggnad, finnes många fler kriterier för att Teknologkåren skall kunna göra pretentioner
på att vara en demokratisk organisation.
En grundförutsättning för Teknologkårens representation av studenterna är att organisation
tillgodogör sig medlemmarnas åsikter. Även om varje medlem ges rätten att yttra sin åsikt i
Fullmäktigevalet, är organisationens demokratiska och representativa styrelseskick byggd på
lösan sand om medlemmarna väljer att inte uttrycka sina åsikter, det vill säga, väljer att inte
rösta i Fullmäktigevalet.
Valdeltagandet har historiskt varit lågt. Organisationen bör se det som prioriterat att öka
valdeltagandet och medlemmarnas intresse för Teknologkårens demokratiska grundvalar,
såväl i dagsläget som på lägre sikt, samt strategiskt utreda hur förbättringsarbetet kan utföras
på längre sikt.
Motion angående XXXX
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Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande...
 Att vidareutveckla marknadsföringsarbetet av Fullmäktigevalet med syfte att öka
deltagandet i valet till 2017 års Fullmäktige
 Att utveckla en långsiktig strategi för att öka valdeltagandet i Fullmäktigevalet.

5.3 Teknologkårens roll
Teknologkårens medlemmar och deras intressen är sammanslutningens existensberättigande,
utan vilka all verksamhet saknar betydelse. Det är av mycket stor vikt att medlemmarna
delgives information om den verksamhet som företräder dem och att de förstår
organisationens och verksamhetens uppbyggnad. För att dels öka organisationens
transparens, dels locka fler medlemmar till engagemang inom Teknologkåren behöver
Teknologkåren förbättra arbetet med att till medlemmarna förmedla vad verksamheten gör
samt tydliggöra Teknologkårens syfte, roll och nytta gentemot medlemmarna och
sektionerna.
En stor del av medlemmarnas kontakt med kårverksamheten vid LTH sker genom
sektionerna varför det är viktigt att Teknologkårens kommunikation med sektionerna är
effektiv. Teknologkåren bör arbeta med att utveckla hur den stödjer sektionernas arbete, så
att sektionerna vet hur och i vilka avseenden Teknologkåren centralt kan hjälpa dem.
Sektionerna upplevs även stå närmare medlemmarna än Teknologkåren centralt, varför den
centrala organisationen bör arbeta med att involvera sektionerna på ett bättre sätt.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande...
 Att definiera hur verksamhetsfördelningen mellan Teknologkåren centralt och dess
sektioner ska fungera .

Motion angående XXXX
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6. Infrastruktur
6.1 Förrådsutrymmen
Med ambitionen att TLTH ska växa, i både aktivitet och medlemmar, är det passande att
även lokalerna uppdateras för att inte vara den begränsande faktorn för tillväxten.
En ständigt aktuell fråga är förrådsutrymmena på kåren, både dess storlek och nyttjande.
Idag har Teknologkåren dels några förråd i Kårhuset, dels förråd i andra hus och ett hyrt
förråd på Ideon. Denna kombinationen fungerar inte smärtfritt och förvaring är alltid
efterfrågat. Likaså finns det en mängd utrustning och verktyg i våra lokaler. Dessa är i olika
grad inventerade och många saker skulle eventuellt behöva uppgraderas.
Vi har tre stora projekt, Nollningen; ARKAD och F1Röj, som använder mycket lokaler i
kårhuset under sin projekttid men sedan behöver lagra saker till nästa projekt. Idag finns inga
bestämmelser över hur detta skall hanteras för att alla skall kunna utnyttja lokalerna på bästa
sätt.
Med grund i detta vore det önskvärt att se över den nuvarande situationen och då även täcka
in vad som behövs förbättras.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande...
 Att kartlägga vad vi har för lokaler och utrustning, samt vem som har tillgång till
dessa.
 Att ta fram riktlinjer på hur förvaring hanteras på kårens utskott med fokus på
långtidsförvaring kontra korttidsförvaring. I dessa riktlinjer bör framgå vilka
rättigheter och skyldigheter utskott har till denna förvaring.

6.2 Kåren som fritidsgård
Bristen på studieplatser och umgängesutrymmen är något som återkommande indikerats av
TLTH:s medlemmar. Kårens större lokaler står till stor del outnyttjade under dagtid vilket
leder till ett mindre levande kårhus. Lokalerna, främst men inte uteslutande Gasquesalen och
Cornelis, skulle kunna öppnas upp och förvandlas till bland annat just studieplatser eller
uppehållsrum. Att göra det vore dock en drastisk ändring jämfört med hur lokalerna används
i dag. Därför behövs det göras undersökningar rörande hur lokalerna kan, bör och önskas
användas av såväl gemene medlem som kårens funktionärer centralt. Exempel på hinder är
hur hanteringen av säkerhet och städning ska skötas. Exempel på möjligheter är att fler
medlemmar får en direkt insyn i TLTH:s verksamhet.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande...
 Att utreda vilka hinder och möjligheter som finns för att nyttja kårens lokaler som
uppehållsrum, mötesplatser eller studieplatser.
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7. Fokusfråga: Doktorander
7.1 Doktoranders möjlighet till representation och att
engagemang
I dagsläget finns det en sektion som är underrepresenterad och undangömd inom
Teknologkåren, de har dessutom upplevt organisatoriska svårigheter. Och precis som INGsektionen var i fokus under verksamhetsplanen 15/16 bör doktorandfrågor få ta plats i årets
verksamhetsplan. Dessutom ligger det i Teknologkårens intresse att ta vara på alla sina
medlemmar då detta ger en mer nyanserad och bred organisation.
I dagsläget fungerar nollningen som inkörsport för många studenter i studentlivet och efter
det blir engagemang inom kåren och sektionerna ett naturligt steg. Doktorandernas
deltagande i introduktionen är mycket lågt, och därmed bör man hitta en alternativ
inkörsport för att få fler doktorander intresserade av TLTHs verksamhet. Vidare så
arrangerar näringslivsutskottet evenemang med ingenjörer i fokus; med få arbetsgivare som
är intresserade av doktorander. På samma sätt arrangerar fritidsutskottet få engagemang mot
denna del av studenterna. Slutligen så bedriver utbildningsutskottet studiebevakning och stöd
mot doktoranderna, något som är svårt i dagsläget då man talar mycket lite om vilka problem
som finns för doktoranderna.
För att belysa ett av de problem som teknologkåren skulle kunna hjälpa dokt-sektionen
att driva; så finns relationen mellan doktorand och handledare som ett lätttilgängligt
exempel. Det finns nämligen en tydlig beroendesituation mellan doktorand och handledare
som kommer av att man som doktorand både anses vara studernande och anställd. Detta är
dock ett arbete som bör drivas aktiv genom doktorandernas studieråd, som har kompetensen
som krävs, i samråd med utbildningsutskottet.
Således åligger det Kårstyrelsen för verkställande...
 Att utreda doktorandernas behov och önskemål utifrån alla aspekter av
teknologkårens verksamhet
 Att upprätta en stadig kontakt med doktoranderna och DOKT-sektionen inom hela
TLTH
 Att underlätta samordning av doktorandernas representanter i frågor de själva
driver.

Motion angående XXXX
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