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Handlingsplan för verksamhetsåret 19/20 

 
Det här är handlingsplanen för verksamhetsåret 19/20 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 de genomförs av styrelsen. Om styrelsen eller det organ som ska 
genomföra insatsen inte har möjlighet att genomföra insatsen ska detta rapporteras till fullmäktige. 
 
Handlingsplanen är uppdelad efter olika områden som de olika satsningarna har delats in i med 
syftet att lättare få en överblick och spridning på de satsningar man gör. Separat från de områden 
som finns ligger de punkter där ansvaret till stor del ligger utanför styrelsen.  
 

Fullmäktige 

FUMs arbetsordning 

För att effektivisera StuFF som organisation måste en tydligare ansvarsfördelning ske mellan FUM 
och Styrelsen där bland annat FUMs syfte bör definieras så det är tydligt vilken form av arbete och 
vilken sorts frågor som FUM bör syssla med. Ett FUM som både behandlar strategiska och 
operativa frågor upplevs som spretigt och det har under flera år funnits problem med ett minskande 
engagemang under året. Ett mer samlat syfte blir lättare att arbeta runt och med den tydligheten vet 
man också vad man kan förvänta sig.  
 
Vidare bör de praktiska delarna ses över såsom hur ofta FUM ska ha möten och om man vill ha 
några påföljder på utdragen frånvaro. Man bör också sammanställa en tydlig lista med de ansvar som 
FUM har, såsom arbetsgivaransvar för styrelsen och det arbetsledningsansvar FUM har över sina 
utskott, samt hur man på bästa sätt kan ta de ansvaren. Detta arbete kan lämpligen genomföras i en 
mindre arbetsgrupp i samarbete med talmanspresidiet samt styrelsen för att säkerställa att eventuella 
förändringar är genomförbara och fungerar inom organisationen. Sedan kan styrelsen vara 
behjälpliga med beslutsförslag och liknande om andra dokument måste ändras som konsekvens av 
de diskussioner som förs och de revideringar som görs. 
 
FUM ska, i samråd med relevanta parter, under verksamhetsår 19/20: 

• Definiera sitt syfte och funktion 

• Revidera sin arbetsordning, där syfte och funktion ska vara inkluderat 
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Åsiktsprogram  

Ett av StuFFs viktigaste dokument är Åsiktsprogrammet, då det ligger till grund för den påverkan 
StuFF driver. Vid varje möte där StuFF har representanter är det detta dokument som man ska luta 
sig mot om man inte från andra styrdokument vet vad kåren tycker. Det har dock inte reviderats på 
länge så många åsikter kan vara inaktuella, det finns hela områden som man kanske borde ha en 
åsikt runt men som inte finns med och dokumentet i sig är ostrukturerat då saker har lagts till under 
åren utan någon större koll på hur helheten ser ut och fungerar. Det måste därför genomföras ett 
ordentligt arbete med detta dokument. 

Istället för en stegvis revidering där varje åsikt granskas ska man ha en nystart med en återgång till 
Principprogram som ersätter Åsiktsprogrammet. Skillnaden på åsikt och princip är vilken detaljnivån 
man har. Att jobba enligt en princip kan man göra på flera olika sätt och kan innebära att man driver 
flera åsikter som alla går i linje med principen medan åsikter har en tendens att bli väldigt 
detaljerade. Att ha detaljerade åsikter innebär att det måste revideras oftare, antingen för att man 
uppnått det som åsikten handlar om eller för att just den detaljen av någon anledning inte längre är 
aktuell. Genom att ha ett principprogram säkerställer man alltså att dokumentet förblir relevant även 
utan ett flertal revideringar. Att jobba med principer säkerställer också att studentrepresentanter 
(styrelse och övriga) lättare kan följa dokumentet då det är lättare att applicera på de frågor som 
dyker upp på de möten man är på. 

Att revidera åsiktsprogrammet har stått med i verksamhetsplaner och handlingsplaner förr men man 
har inte lyckats, antingen då det runnit ut i sanden mellan verksamhetsår eller på grund av för lite 
engagemang från fullmäktige, så nu har finns en tre års plan där det under det första året ska skapas 
en tydlig struktur. Under det första året står styrelsen som förstnämnda ansvarige, detta för att vi 
tror att det krävs en del från styrelsen för att arbetet ska komma igång. 

 

Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 19/20: 

• Skapa en tydlig struktur för ett Principprogram som innehåller rubriker/områden och 
tydliggör avgränsningar rörande vilken detaljnivå innehållet ska vara på 
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Utbildning 

Studenters rättigheter 

I verksamhetsplanen för 2019–2022 finns ett treårsprojekt med fokus på studenters rättigheter och 
skyldigheter. Under det första året ska styrelsen genomföra en utbildningsvecka med information på 
sociala medier samt kaffekampanjer men även spridning av StuFFs nyskapade FAQ, med fokus på 
de utbildningsrelaterade frågorna. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Genomföra en utbildningsvecka samt skapa en årlig rutin för densamma 
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Arbetsmiljö och Lika Villkor 

Effektivisering av arbetet med AMO 

Stöttningen, samordningen och utbildningen av AMOs från våra sektioner är viktigt för kåren att 
arbeta med då de utgör en stor del av vårt arbete med arbetsmiljö och lika villkor. Det handlar om 
ett löpande arbete då de byts ut årligen och det är också ett potentiellt stort arbete då det är många 
sektioner och en stor bredd av frågor som kan uppstå. De frågorna bör sammanställas ordentligt 
och besvaras och man måste arbeta aktivt med att ta fram material som förkortar 
handläggningstiden på de frågor som kommer in. Det är också viktigt att man effektiviserar arbetet 
med AMO-möten där man måste ta fram en rutin som löper på utan att man varje år måste börja 
från början. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Effektivisera StuFFs arbete med AMOs vilket inkluderar bland annat att ta fram tydligare 
rutiner kring möten och material med information eller vidarehänvisning 

LivsLUST 

Under verksamhetsåret 18/19 tog de tre kårerna tillsammans fram en enkät med fokus på 
psykosocial hälsa. Denna enkät är tänkt att vara återkommande så att man över åren kan se 
utvecklingar som sker och kontinuerligt ha uppdaterad data om hur studenterna mår att använda i 
vårt påverkansarbete. För att arbetet med enkäten ska fortsätta utan att bli en för stor belastning har 
man skrivit en punkt om detta i verksamhetsplanen där verksamhetsåret 19/20 blir år två i en treårig 
satsning. Under år två kan man för första gången arbeta med resultaten och verka för passande 
åtgärder. Detta arbete kan gälla insatser på enskilda program eller vara mer heltäckande samt i 
samråd med AMOs och/eller andra kårer. Man kan rikta sig mot universitetet men även andra 
aktörer såsom regionen eller kommunerna. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Genomföra eller verka för passande insatser utifrån resultaten från enkäten 18/19 
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Påverkan och studentinflytande 

Lärarledd tid – ett konkurrensverktyg och ökad transparens 

Inom ramen för både SFS och de forum som kåren är representerade i inom universitetet har StuFF 
en god chans att driva frågor som kan göra transparensen för sökande studenter bättre, samt i bästa 
fall öka kvaliteten på utbildningen både på LiU och andra lärosäten. I dagsläget kan en ansökande 
student inte se någon överskådlig information om huruvida utbildningen hen väljer är huvudsakligen 
campusförlagd eller ställer större krav på hemarbete, vilket kan leda till besvikelse efter påbörjad 
utbildning. 
 
Genom att på lokal nivå driva frågan om att publicera uppskattad lärarledd tid i kurs- och 
programkataloger från LiU samt vid antagning.se får blivande studenter en bild över hur stor del av 
den/de kurser som är av intresse som är förlagd vid campus. Den här tiden kan presenteras i form av 
lärarledd tid, eller schemalagd tid som inkluderar basgrupper, icke lärarledda seminarier och dylikt. 
Med sådan information kan en blivande student avgöra om kursens upplägg är möjlig att genomföra 
med bisysslor, med pendlande eller om det helt enkelt passar studentens preferenser vad gäller 
undervisningstid. 
 
På en nationell nivå finns också SFS där StuFF har mandat att rösta om och påverka processen i val 
av politisk fokusfråga för samtliga medlemskårer. Här kan samma fråga drivas med målet att 
antagning.se ska visa blivande studenter hur olika lärosäten står sig mot varandra gällande 
undervisningstid. Det stora argumentet är att studenter som föredrar distanskurser av praktiska eller 
pedagogiska skäl kan välja kurser och program med låga närvarokrav, medan de som föredrar 
campusförlagd utbildning kan leta efter alternativ som passar dem. 
 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• På lokal nivå driva frågan om att LiU ska redovisa mängden lärarledd tid i kurs- och 
programkataloger samt på övriga platser där information om utbildningen finns, exempelvis 
på antagning.se 
 

• På nationell nivå driva frågan om att lärosäten i Sverige ska redovisa mängden lärarledd tid i 
kurs- och programkataloger samt på övriga platser där information om utbildningen finns, 
exempelvis på antagning.se 
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Struten 

Staten tillsatte 2017 en utredning med namnet Styr- och resursutredningen (Strut) för att se över hur 
lärosäten styrs samt hur resurser fördelas. Denna utredning är nu avslutad och ett betänkande har 
lagts fram (”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (SOU 2019:6)). 
Betänkandet är under våren 2019 på remissrunda innan regeringen tar ställning till betänkandet. I 
dagsläget kan man alltså inte veta hur mycket ur utredningen som kommer införlivas eller när 
eventuella beslut kommer fattas. Även fast SFS för vår talan i sitt remissvar och vi studentkårer vid 
LiU har fått tillfälle att dela med oss av våra åsikter till LiU så kan detta komma att ta en hel del tid 
och arbete även under verksamhetsåret 19/20.  

Det kan komma att handla om att driva frågor eller åsikter gentemot LiU om resursfördelningen 
eller så kan det uppstå fler tillfällen att yttra sig om frågor rörande betänkandet eller eventuella 
framtida beslutsförslag. Arbetet kan ske lokalt eller nationellt. 

 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Bevaka processen med ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” 
och tillvarata de chanser till påverkan som uppstår 

Löpande utvärdering av kurser 

I nuläget märks tydligt att få studenter tar möjligheten att utvärdera sina kurser via Evaliuate, vilket 
är väldigt synd både för LiU och studenterna. Att möjliggöra en typ av löpande utvärdering i mitten 
av kurser kan öka incitamenten för att delge sina åsikter, eftersom möjligheten att påverka sin egen 
fortsatta studiegång ökar. Dessutom är det självklart värdefullt för undervisande lärare och 
kursansvariga att få ta del av studenters åsikter och uppfattning. 
 
Att införa Evaliuatevärderingar för varje delkurs kan också vara ett sätt att öka deltagandet i 
undersökningarna. Stora kurser på 30 högskolepoäng eller mer blir svåra att göra en 
sammanfattande utvärdering av, särskilt om studenterna upplevt stora kvalitetsskillnader i de olika 
delkurserna. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• På lokal nivå driva frågan om införandet av kursutvärderingar i mitten av varje förs för ökat 
studentinflytande 

• På lokal nivå driva frågan om införandet av Evaliuatevärderingar för varje delkurs 
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Mottagning & Event 

Fristående kurs och mastersprogram utan sektionstillhörighet 

Det är idag en svårighet för StuFF att nå ut till studenter på fristående kurser samt mastersprogram 
utan sektionstillhörighet. Under verksamhetsår 07/08 och 13/14 gjordes utredningar om fristående 
kurser och mastersprogram för att hitta en lösning. Verksamhetsår 16/17 genomfördes även en 
utredning om StuFF skulle ha ett eget utskott som anordnar mottagning för studenter på fristående 
kurs. Utredningarna i sig har varit grundliga och tydliga, men har inte lett fram till ett långsiktigt 
hållbart arbete då vi elva år senare har samma problem med att nå ut till dessa studenter och att vi 
inte har möjlighet att ge dem en mottagning. 
 
Med grund i de tidigare utredningarna vill StuFF under verksamhetsåret 19/20 ta fram en långsiktig 
plan för hur StuFF ska hantera dessa studenter och få in det som en del av organisationen. En del av 
den långsiktiga planen är att lägga in fortsatt utvecklingsarbete som en punkt i verksamhetsplanen 
framöver. Det är viktigt för kåren att dessa studenter vet om att StuFF finns och att de vet om sina 
rättigheter. Arbetet kommer även innebär att StuFF kommer att uppmuntra fler sektioner att knyta 
an fler frikursstudenter. För att sektionernas arbete ska fungera behöver de få verktyg för att de ska 
kunna lyckas med sitt uppdrag. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Knyta an fler mastersprogram och fristående kurser till redan existerande sektioner 

• Granska och utveckla strukturen för hur StuFF når ut till frikursstudenter 

• Utreda intresset och möjligheterna att ge fler frikursstudenter en mottagning 

• Ta fram en långsiktig plan för hur StuFF ska hantera frikursstudenter och studenter på 
mastersprogram utan sektionstillhörighet. 
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Medlemmar  

Medlemmar och näringsliv 

Det finns ett behov av att fastställa vilket förhållningssätt StuFF ska ha till näringslivet. Ett första 
steg i detta arbete är att utreda vad studenter och medlemmar förväntar sig av StuFF. Med ett sådant 
underlag är det enklare att komma fram till vad StuFF skulle kunna göra för att möta en eventuell 
efterfrågan. Kartläggningen ska dels vända sig mot studenter för att undersöka vad de vill ha, och 
dels mot sektioner för att undersöka vilken roll de vill ha i förhållande till StuFF och näringslivet. 
Denna kartläggning ska ligga till grund för ett eventuellt pilotprojekt inom området verksamhetsåret 
efter. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Genomföra en kartläggning av behov hos de studenter som representeras av StuFF 

• Genomföra en kartläggning hos StuFFs sektioner med syftet att ta reda på vilken roll de vill 
ha i förhållande till näringslivet och StuFF 

 

Förvaltning 

Dokumentstruktur 

StuFFs dokument behöver revideras då deras format och funktion i många fall agerar bromsklossar 
snarare än de verksamhetsstöttande verktyg de bör vara. För ett effektivt arbete måste vissa 
dokument antingen vara allmänt nog skrivna att de inte måste revideras så fort någon aspekt runt 
den delen av verksamheten förändras eller så måste de göras om till den typ av dokument som 
styrelsen kan besluta om då de kan ha möten oftare.  

 
StuFF saknar i dagsläget dokument som skulle vara verksamhetsstöttande, exempelvis om 
krishantering och hållbarhet. Samtidigt bör StuFF undersöka vilka dokument som är inaktuella och 
bör avvecklas och/eller ersättas. 

 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Utreda vilka dokument StuFF har, vilka vi ska ha, samt vilken dokumenttyp dessa bör vara. 
 

• Skapa en åtgärdsplan som reglerar när vilket dokument ska revideras, skapas eller avvecklas. 
Inkludera punkter från åtgärdsplanen i kommande års handlingsplan. 
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Avtal med fakulteter 

 
Under verksamhetsåret 18/19 framkom det att Consensus har ett avtal med sin fakultet MedFak och 
att det har både förenklat och förbättrat deras samarbete. Avtalet reglerar både det ekonomiska stöd 
som Consensus får från MedFak men också vilka motprestationer som kåren förväntas göra. Under 
samma verksamhetsår tog LinTek fram ett liknande avtal och StuFF påbörjade processen genom att 
ha samtal med dekanerna för FilFak och UV. Mer än så hanns inte göras då det inte fanns utrymme 
inom det årets verksamhet, men det skulle gynna StuFF att ha sådana avtal, både för tydlighet till 
kommande generationer av kåraktiva om hur mycket pengar man får och för vad men också för att 
det öppnar upp för omförhandlingar. Därför ska styrelsen 19/20 ta fram dessa avtal som med fördel 
kan vara baserade på de andra kårernas avtal. 

 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Ta fram avtal med både Filosofisk fakultet samt Utbildningsvetenskapligt område vid LiU 

 

Effektivisering av verksamhet 

Syftet med den här satsningen är att se över verksamheten med särskilt fokus på StuFFs samarbete 
med sektioner och processer i verksamheten. Styrelsen upplever att mycket tid läggs på arbete som 
är av en mindre proaktiv karaktär. Arbetet med sektioner ska under verksamhetsåret 19/20 ses över 
med syftet att sektionerna ska få fler verktyg som underlättar ett mer självständigt arbete utan 
onödig handpåläggning från StuFF. 
Styrelsen ska också under året utreda vad som är nödvändigt att jobba med utifrån kåruppdraget, 
kårens kärnverksamhet och studentnytta, och komma fram till om det finns arbetsuppgifter eller 
verksamhetsområden som skulle kunna läggas ner för att bespara resurser. Styrelsen ska i denna 
utredning komma med förslag på eventuell avveckling av områden inför verksamhetsåret 20/21. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 19/20: 

• Skapa strategier för att öka sektionernas självständighet 

• Utreda och förbereda avveckling av de verksamhetsområden som bedöms inte vara direkt 
kopplade till kåruppdrag, kärnverksamhet eller ger tydlig studentnytta  

• Utreda och vidta åtgärder med hänsyn till att reducera kostnad rörande bilar 
 

 


