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“StuFFs vision är att göra skillnad
före, under och efter studietiden.”
Handlingsplan 17/18
Innehåll:
Inledning
1. Breddad rekrytering
2. Bostäder
3. Internationalisering
4. Studentliv
5. Medlemsvård och medlemsrekrytering
6. Sektionsarbete
7. Utbildningskvalitét
8. Arbetsmiljö
9. Studentinflytande
10. Näringsliv och samverkan

Inledning
Det här är handlingsplanen för verksamhetsåret 17/18 som beskriver de särskilda insatser som ska
genomföras under året. Om inget annat framgår åligger det styrelsen att verkställa det som uttrycks i
handlingsplanen. Större frågor och åtgärder som planeras och som inte finns i handlingsplanen ska
förankras i fullmäktige innan det genomförs av styrelsen.
Om styrelsen eller det organ som ska genomföra insatsen inte har möjlighet att genomföra insatsen
ska detta rapporteras till fullmäktige.

1. Breddad rekrytering
Arbetet med breddad rekrytering sker i mångt och mycket på en vardagsbasis snarare än genom
enskilda projekt. Det gör att frågan riskerar att hamna i skymundan då vardagsarbetet överlag inte är
lika synligt som särskilda satsningar. Även om projekt drivits under verksamhetsåret 16/17 är det ett
arbete som behöver fortgå för att frågan ska fortsätta synliggöras.
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Under verksamhetsåret 16/17 lanserade StuFF Gemenskapstorget, ett initiativ som syftar till att
skapa en arena för att kombinera akademin och näringslivet med ideellt engagemang. Under
verksamhetsåret 17/18 bör projektet fortsätta drivas och utvecklas.
StuFF ska:
• driva och utveckla projekt relaterade till breddad rekrytering, såsom Gemenskapstorget.

2. Bostäder
Bostäder är en ständigt aktuell fråga, särskilt för studenter. Då många studenter har problem med att
få ekonomin att räcka till samtidigt som hyrorna ofta är höga ska StuFF utreda och driva frågan om
ett studentanpassat bostadsbidrag.
Studenter är sällan direkt involverade i bostadsbyggandet och många beslut fattas utan att
studenternas situation tas i beaktande. Det är sällan kommunerna är fullt införstådda i studenternas
livssituation samtidigt som studenter sällan är insatta i studentbostadsfrågornas realiteter. Det finns
en informationsbrist på bägge sidor som behöver åtgärdas vilket gör att StuFF behöver undersöka
hur studentperspektivet kan föras in i bostadsbyggandet samt hur en eventuell samverkan med
kommun och fastighetsbolag kan se ut.
StuFF ska:
• utreda samt driva frågan om studentanpassat bostadsbidrag.
• undersöka möjligheterna för ett eventuellt samarbete med kommun och fastighetsbolag för
att tydliggöra studentperspektivet i bostadsbyggandet.
• anordna ett diskussionsmöte eller en workshop mellan Norrköpings och Linköpings
kommun och StuFF gällande studentbostadsfrågor.

3. Internationalisering
Under verksamhetsåret 16/17 genomfördes en utredning av internationaliseringsarbetet där det
upptäcktes att det fanns en del förbättringsområden. Bland annat är det viktigt att StuFF är
närvarande under utbytesstudenternas orienteringsveckor så att de vet vilka kåren är och vart de ska
vända sig om de behöver hjälp. För att skapa en ökad tillgänglighet är det också viktigt att all
relevant information från StuFF ska finnas tillgänglig på engelska.
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Ett stort förbättringsområde inom internationaliseringens paraply är mottagningen av
utbytesstudenter till Linköpings universitet. Under våren 2017 har StuFF fört diskussioner
tillsammans med de andra kårerna vid Linköpings universitet och med Erasmus Student’s Network
(ESN) om att ESN mot ersättning ska få ta en mer aktiv del i bedrivandet av
mottagningsverksamhet för utbytesstudenter. Dessa bör följas upp och eventuella åtgärder som
tagits bör också utredas.
Från olika håll har det även framkommit att många studenter anser att undervisningen på engelska
håller en låg kvalitet. Det är något som kåren behöver utreda. Likaså har både Linköpings universitet
och StuFF som målsättning att alla utbildningar ska innehålla något moment av internationalisering,
men huruvida det efterföljs eller inte är något som även det behöver utredas.
StuFF ska:
• närvara vid minst ett tillfälle under orienteringsveckorna för utbytesstudenter.
• arbeta för att stärka samarbetet kring mottagningsverksamheten mellan LUST och ESN.
• utvärdera samarbetet kring mottagningsverksamheten mellan LUST och ESN.
• verka för att all relevant information från StuFF även ska finnas på engelska.
• utreda kvaliteten av undervisning på engelska kartlägga vad som kan göras för att förbättra
den.
• utreda närvaron av internationaliseringsmoment i utbildningarna.
• stötta sektionerna i arbetet med internationella studenter.

4. Studentliv
4.1 Mottagning
Mottagningsperioderna är StuFFs bästa möjligheter att synas för studenterna och därför ska hela
styrelsen se till att varje sektion får minst ett besök. Under höstmottagningen innebär dessutom
evenemangen Kravalettenförhänget och StuFFiaden extra tillfällen för StuFF att synas eftersom en
majoritet av sektionerna i respektive stad deltar. Båda evenemangen har utöver det även potentialen
att skapa sektionsöverskridande gemenskap. StuFF ska utveckla dessa båda evenemang till förmån
för de nya studenterna.
När det gäller mottagningen i övrigt ska StuFF långsiktigt arbeta för att alla frikursstudenter ges
samma möjlighet att delta under mottagningen som programstudenter. Därför ska StuFF verka för
att underlätta integreringen av frikurser till sektionernas mottagningsverksamhet.
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StuFFs sektioner har många olika traditioner kring mottagningen och ofta finns det en brist på
kunskap om hur andra hanterar olika saker. För att minska kunskapsbristen och försäkra att
sektionerna kan dela med sig av sina erfarenheter bör man i god tid innan revidering av
mottagningspolicyn hålla möten för inblandade parter och då ta med även sektionsstyrelser och
övriga inblandade utanför mästerier och fadderier.
Då mottagningspolicyn är gemensam för de tre kårerna finns ibland risken att särskilda regler och
bestämmelser som StuFF vill införa inte får plats då det faller utanför de andra kårernas traditioner.
För att skapa en möjlighet att bedriva en kvalitativ mottagning på ett sätt som är förenligt med
StuFFs värderingar ska ett nytt styrdokument gällande mottagningen arbetas fram tillsammans med
fadderierna och sektionerna.
StuFF ska:
• prioritera att besöka varje sektion minst en gång.
• utveckla Kravaletten-förhänget.
• utveckla StuFFiaden i samverkan med Norrköpings fadderier.
• arbeta för att underlätta integreringen av frikurser till sektionernas mottagningsverksamhet.
• informera om vilka alternativ som finns till Fusknollan.
• sträva efter att relevanta parter ska delta vid utformningen av mottagningspolicyn.
• tillsammans med fadderier och sektioner ta fram ett styrdokument för StuFFs
mottagningsverksamhet utöver mottagningspolicyn.
4.2 Studiesocial verksamhet
Studenter är en heterogen grupp där alla har olika förutsättningar för att delta i studentlivet. StuFF
ska arbeta för en tillgänglig och inkluderande studentkultur där alla känner sig välkomna oavsett
ålder, funktionsnedsättning/-variation, könsidentitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning,
socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning eller andra faktorer som kan verka exkluderande. Ett
inkluderande studentliv är ett studentliv där alla får möjligheten att delta på lika villkor.
Alkoholfria aktiviteter är en viktig del i att skapa förutsättningar för inkludering. År 2015 gick StuFF
med i det nationella projektet Bästa Festen - ett samarbete mellan Sveriges Förenade Studentkårer
(SFS) och IQ med syftet att skapa en smartare alkoholkultur i studentlivet. I och med det arbetet
skapades en projektgrupp vid namn SuperSmart vars medlemmar bland annat åkte på projektträffar
med andra medlemskårer samt hjälpte till i arbetet med att skapa en handbok för arbetet med en
smartare alkoholkultur i studentlivet. År 2017 avslutades Bästa Festen som projekt. Projektgruppen
och dess medlemmar finns dock fortfarande kvar, men i och med att Bästa Festen har avslutats är
gruppens syfte och befogenheter oklart. För att tydliggöra StuFFs arbete för en smartare
alkoholkultur i studentlivet bör StuFF tydliggöra och utveckla arbetet med SuperSmart.
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StuFF driver genom Kårservice AB fem kårhus. Mellan hösten 2017 och våren 2018 kommer [hg]
gå igenom en omfattande ombyggnation, och under verksamhetsåret 17/18 kommer arbetet med en
renovering av Trappan också eventuellt att påbörjas. I och med att det är viktigt att kåren
marknadsför och framhåller kårhusen som centrala delar i studentlivet samt tar en aktiv del i
utvecklingen av dem ska StuFF bevaka situationen.
StuFF ska:
• tydliggöra och utveckla arbetet med SuperSmart.
• bevaka [hg] och Trappans framtid i samband med ombyggnation och eventuell renovering.
• arbeta tillsammans med kårhusen för att öka tillgängligheten hos dessa utifrån ett
inkluderande perspektiv.
• arbeta för att fortsätta förbättra kösystemet inför kravaller och liknande fester i samråd med
Förenande Festerier och tillsammans med de två andra studentkårerna vid Linköpings
universitet.

5. Medlemsvård och medlemsrekrytering
Under verksamhetsåret 16/17 har kårstyrelsen utrett möjligheten om flerårsmedlemskap och
kommit fram till att det är möjligt. Det ska därför göras ett försök att implementera det under
verksamhetsåret 17/18. Det har potentialen att bli ett viktigt verktyg för att uppnå det långsiktiga
målet på 35% anslutningsgrad.
StuFF har även införskaffat Swish vilket har underlättat rekryteringen av nya medlemmar, däremot
är systemet kring hur medlemmar som har betalat via Swish skrivs in i medlemssystemet i behov av
effektivisering.
För att rekrytera medlemmar är det viktigt med kvalitativa medlemsförmåner. För att höja mervärdet
i medlemskapet ska kårstyrelsen göra en extra satsning för att öka antalet medlemsförmåner, men
det är viktigt att även synliggöra värdet av StuFF som påverkansorganisation. Dessa
medlemsförmåner ska även redovisas tydligt så att potentiella medlemmar kan se förmånerna med
ett kårmedlemsskap.
StuFF ska:
• att i samråd med de andra kårerna, kårservice och Linköpings universitet implementera
flerårsmedlemskap
• uppnå en medlemsanslutning på 30%
• effektivisera betalningslösningarna för medlemskap
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•

arbeta fram minst fyra nya medlemsförmåner och tydligt redovisa dem för medlemmarna

6. Sektionsarbete
Under 2017 kommer de första verksamhetsårsöverskridande sektionsutvecklande projekten (SUprojekt) genomföras. Innan SU-projekten drog igång fanns det en del frågetecken bland de berörda
sektionerna. För att säkerställa att projekten fyller sin funktion och löper på smidigt för sektionerna
är det därför viktigt att utvärdera dem. För att ytterligare underlätta arbetet för våra sektioner är det
dessutom av yttersta vikt att utreda mängden avtal vi tecknar med dem samt dess innehåll vilket bör
ske kontinuerligt.
En central punkt som står med i StuFFs samarbetsavtal är den sektionsutbildning som StuFF ska ge
sina sektionsaktiva. Den, tillsammans med studentrepresentantsutbildningen, bör under
verksamhetsåret 17/18 utvärderas för att kartlägga styrkor samt utvecklingsområden. Att ta fram
implementeringsåtgärder kopplade till de eventuella utvecklingsområdena är också relevant.
Under verksamhetsåret 16/17 genomfördes också en utredning över hur väl representerade
masterstudenterna är i StuFFs organisation. Utifrån resultaten av denna bör åtgärder vidtas.
Styrelsen bör arbeta nära sektionerna för att utveckla hela organisationens representation av
masterstudenterna. Under förra verksamhetsåret dök det även upp flertalet frågor angående
revisionsarbetet i sektionerna. För att lättare kunna hjälpa sektionerna med det arbete och se var det
kan behövas stöd behöver det göras en översyn över sektionernas revisionsarbete.
Med uppstartandet av Samhällsplanerarprogrammet kommer de studenterna behöva stöd både för
att garantera att deras utbildning håller rätt kvalitet men även med den sociala biten. StuFF bör
hjälpa dem att starta upp en egen sektion och finnas där som stöd.
StuFF ska:
• utvärdera SU-projekten och dess riktlinjer i samråd med sektionerna.
• utforma och påbörja implementering av åtgärder utifrån masterrepresentationsutredningen
som genomfördes under våren 2017.
• göra en översyn över sektionernas revisionsarbete.
• utvärdera sektionsutbildningen och studentrepresentantsutbildningen samt planera
implementering av åtgärder.
• utreda mängden avtal som StuFF skriver med sektionerna samt innehållet i dessa
• ge studenterna vid Samhällsplanerarprogrammet stöd i arbetet med att starta upp en sektion.
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7. Utbildningskvalitet
Under verksamhetsåret 17/18 kommer det nya kursvärderingssystemet att lanseras. Då
kursvärderingen påverkar mycket av Linköpings universitets policy och är en värdefull källa till
information är det också viktigt att det nya systemet får en bra start för att kunna etableras ordentligt
i studentkroppen. För att säkerhetsställa en god start är det viktigt att genomföra en gedigen
marknadsföringsinsats. Att involvera sektionerna i detta arbete är ett bra tillfälle att stärka samt
utveckla samarbetet med sektionerna, något som ska strävas efter i enlighet med verksamhetsplanen.
De olika programmen som sektionerna representerar har dessutom olika sätt att hantera
kursvärdering på. Vissa nöjer sig med att skicka ut kursvärderingsystemet (KURT) till studenterna
medan andra håller möten för att samla in åsikter. För att StuFF lättare ska kunna arbeta med frågan
krävs det att det görs en kartläggning.
I och med det i dagsläget råder stora brister på handledare till verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
som genomgått en handledarutbildning bör universitetet skapa möjligheter för studenter att
genomföra handledarutbildningen redan under sin studietid för att säkerställa att en större andel av
potentiella handledare också genomgått utbildningen. Det kan dessutom öka en nyutexaminerad
students attraktivitet på arbetsmarknaden.
Under verksamhetsåret 16/17 har StuFF fört diskussioner med Linköping University PhD Network
(LiUPhD) om inrättandet av doktorandråd som ska kunna fungera som en kunskapsresurs för
kårstyrelsen i doktorandfrågor. I och med att det råder en kunskapsbrist om doktorander och deras
situation inom kåren ska StuFF även producera en handbok om doktorander och frågor som rör
dem, så att kommande kårstyrelser har ett stöd i sitt arbete.
Under förra verksamhetsåret lyftes frågan om resurstilldelningssystemet upp i olika forum inom
StuFF och universitetet. För att bevara den kompetens som finns om ämnet och kunna sprida den
vidare ska det produceras en sammanfattande handbok.
I och med uppstartandet av Samhällsplanerarprogrammet kommer StuFF behöva säkerställa
utbildningskvaliteten på det nya programmet.
Slutligen har StuFF haft en dialog med biblioteket om att det varit problem med att
programansvariga inte skickat in kurslitteraturlistor i tid. Förbättringar har föreslagits och StuFF ska
fortsätta bevaka situationen.
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StuFF ska:
• marknadsföra lanseringen av det nya kursvärderingssystemet tillsammans med sektionerna.
• driva frågan om att ge studenter tillgång till VFU-handledarutbildning redan under
studietiden.
• producera en handbok med grundläggande information om resurstilldelningssystemet och
hur StuFF arbetar med frågan.
• fortsätta arbetet för att inrätta doktorandråd inom LiUPhD med deras hjälp.
• kartlägga hur kursutvärderingen ser ut på de olika programmen och frikurserna.
• bevaka arbetet rörande ett nytt förslag från regeringen angående ett nytt
resurstilldelningssystem
• bevaka förbättringsarbetet rörande tillgängligörandet av kurslitteraturlistor till biblioteket
• producera en doktorandhandbok om hur studier på doktorandnivå fungerar och vilka
rättigheter doktorander har
• bevaka uppstarten av Samhällsplanerarprogrammet samt säkerställa att utbildningen håller en
hög kvalitet.

8. Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är ett ständigt pågående arbete och i dagsläget är det bland annat aktuellt att i och med
att universitetet planerar att lämna Bomullsspinneriet i Norrköping år 2018. I dagsläget är det oklart
hur universitetet planerar att tillgodose de föreläsningssalar, grupprum och studieplatser som finns i
Bomullsspinneriet vilket innebär att StuFF måste bevaka situationen. Utöver det byggs det även ett
studenthus på campus Valla och StuFF behöver bevaka även den situationen för att en god
arbetsmiljö ska kunna bibehållas.
Arbetsmiljöarbetet på sektionsnivå bygger mycket på dialog och att gemene student är uppmärksam
på sin egen arbetsmiljö, samt påpekar för sektionens arbetsmiljöombud när något kan förbättras. I
dagsläget får sektionernas arbetsmiljöombud knappt in några åsikter från gemene student, något
som försvårar arbetsmiljöombudens arbete. Arbetsmiljöombudens roll, identitet och funktion
behöver tydliggöras och stärkas, liksom gemene students kunskap kring sina rättigheter när det
kommer till arbetsmiljö.
Studentundersökningen år 2015 visade att en stor andel av studenterna upplever psykisk ohälsa under
sin studietid. Det är oroväckande och StuFF ska verka för att studenterna ska hitta en bra balans
mellan studier och studiesocial verksamhet. Det ska leda fram till ett hållbart engagemang under
studietiden och minska den psykiska ohälsan. StuFF ska kartlägga framgångsfaktorer för vad som
kännetecknar ett hållbart engagemang.
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I och med uppstartandet av Samhällsplanerarprogrammet kommer StuFF behöva säkerställa
arbetsmiljön på det nya programmet.
StuFF ska:
•
•
•
•
•

bevaka universitetets flytt från Bomullsspinneriet i Norrköping.
konkretisera och tydliggör arbetsmiljöombudens funktion för gemene student.
kartlägga framgångsfaktorer för ett hållbart engagemang
bevaka ombyggnationen av Studenthus Valla i Linköping.
bevaka uppstarten av Samhällsplanerarprogrammet samt säkerställa arbetsmiljön för de nya
studenterna.

9. Studentinflytande
Ett oberoende studentinflytande är bland det viktigaste som finns för en studentkår. Därför är det
viktigt att kåren bedriver ett påverkansarbete för att säkerställa ett aktivt studentinflytande.
Studentkårens inflytande bedrivs genom studentrepresentanter men för att studentrepresentanterna
ska kunna nå sin fulla potential behöver kommunikationen mellan studentrepresentanter och med
styrelsen utvecklas.
Ett sätt att locka fler studentrepresentanter och för att få in fler åsikter är att driva frågor öppet och
tillsammans med sektionerna. Därför är det viktigt att studentkåren fortsätter att driva frågor öppet
tillsammans med sektionerna. Bland de frågor som tidigare behandlats öppet är Timrapporten,
Fokus: Student och fler studieplatser.
StuFF har under de senaste åren profilerat sig som en påverkansorganisation och det är av yttersta
vikt att studentkåren behåller sitt fokus på att driva lokala frågor. Utan att äventyra det lokala
påverkansarbetet är det även viktigt att försöka påverka större frågor. Ett sätt att påverka i större
frågor är att delta under Almedalsveckan tillsammans med LinTek, Linköpings universitet,
Linköpings kommun och Region Östergötland. Deltagandet är dock dyrt och därför bör det utredas
huruvida StuFF har nytta av, de ekonomiska förutsättningarna och framförallt möjligheten att kunna
delta under almedalsveckan 2018.
Under vårterminen 2017 presenterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sin rapport
“Studentinflytandet - Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter
kårobligatoriets avskaffande”. Däri presenterade UKÄ ett flertal förslag som regeringen kommer
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behöva ta ställning till vilket kan komma att påverka StuFFs ekonomiska ställning markant. Således
bör styrelsen bevaka diskussionen angående studentkårernas oberoende.
StuFF ska:
•
•
•
•
•

utveckla kommunikationen med och mellan studentrepresentanter.
öppet driva en påverkansfråga tillsammans med sektionerna.
utvärdera möjligheten att åka på Almedalsveckan för sommaren 2018.
fortsätt driva kampanjen “Fokus: Student” tillsammans med LinTek och Consensus och
hålla den aktuell.
bevaka den nationella diskussionen angående studentkårernas oberoende och
studentinflytandet samt vid behov vidta åtgärder.

10. Näringsliv och samverkan
Under kommande år ska StuFF utveckla sitt näringslivsarbete med målet att etablera sig som
självklar aktör gentemot näringsliv och offentlig sektor. Genom att aktivt arbeta för att synas i
näringslivssammanhang, skaffa nya samarbetspartners och vårda de befintliga kan StuFF bygga
vidare på en stabil grund med ömsesidiga relationer med målet att skapa studentnytta. Det är av vikt
att kontinuerligt försöka se till den bredd av studenter som representeras att arbeta för att få ett brett
urval av samarbetspartners.
Alumniverksamheten vid StuFFs utbildningar behöver även den utvecklas. Alumniverksamheten är
något som är en viktig del för många sektioner och en ingång till etablerat näringslivsarbete. Genom
att starta ett alumniråd öppnar detta upp för sektionsöverskridande samarbete likväl som forum för
diskussioner om gemensamt utvecklingsarbete kring alumniverksamhet.
Under förra året märktes även en önskan från näringslivet om mer kåröverskridande samarbete i
form av events och gemensamt arbete utåt. Det är något som är av vikt för att göra kårerna till mer
attraktiva samarbetspartners, och att blanda mjuka och hårda kunskaper för att bryta barriären
mellan natur- och samhällvetenskapliga ämnen är något som ligger i StuFFs intressen.
Slutligen finns det ett stort behov av att utveckla samverkansområden och arbeta för fler moment
inom utbildningarna som berör samverkan. Genom att öka dessa moment så kan StuFF också bygga
på bättre relationer mellan universitet och näringsliv.
StuFF ska:
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Erbjuda stöd och närvaro vid sektionernas arbetsmarknadsdagar.
Göra en kartläggning över begreppen samarbete och huvudsamarbete och dess innebörd.
Under året starta ett alumniråd i syfte att stärka alumniverksamheten vid StuFFs utbildningar.
Teckna avtal med minst fyra nya samarbetspartners samt utveckla befintliga samarbeten med
målet att skapa framtida huvudsamarbete.
Delta och synas i samband med företagsmingel och andra event där näringsliv och offentlig
sektor i Linköping och/eller Norrköping samlas
Aktivt stötta sina sektioner i deras näringslivsarbete och utveckla näringslivsråd mellan kår och
sektioner i syfte att främja sektionsgemenskap.
Utveckla och aktivt uppdatera kontakter och nätverk i Podio.
Utveckla näringslivsutskottet.
Bevaka och verka för att utbildningarna inom ramen för vårt verksamhetsområde får ett ökat
inslag av samverkan.
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