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Handlingsplan för verksamhetsåret 20/21 

Det här är handlingsplanen för verksamhetsåret 20/21 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 

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. Under verksamhetsår 19/20 tog Fullmäktige tillsammans med 
styrelsen fram rubriker och avgränsningar för den nya Principprogrammet. 

Fullmäktige ska, i samråd med Styrelsen, under verksamhetsåret 20/21: 

• Fylla Principprogrammet med principer inom de rubriker/områden samt avgränsningar som 
föregående verksamhetsår beslutat om 
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Utbildning 

Studenters rättigheter 

I verksamhetsplanen finns ett projekt med fokus på studenters rättigheter och skyldigheter. Projektet 
startades under 19/20, med att genomföra en utbildningsvecka med information på sociala medier, 
kaffekampanjer samt framtagande och spridning av en FAQ med fokus på utbildningsrelaterade 
frågor på både svenska och engelska på StuFFs hemsida. År två, 20/21, är tanken att StuFF dels ska 
ta fram fler liknande projekt för att sprida information om studenters rättigheter och skyldigheter. I 
detta arbete får gärna utbildningsbevakarna involveras. Tanken är att projekten ska genomföras 
under verksamhetsår 21/22 men kan med fördel påbörjas redan 20/21. Tanken är även att StuFF 
under 20/21 ska utvärdera effekten av FAQ om utbildning på StuFF hemsida. Studenterna har då 
haft tillgång till den under ett verksamhetsår och det ger en möjlighet att få information om hur vi 
har nått ut med den till studenter men även hur medvetna de är idag om sina rättigheter och 
skyldigheter. FAQn bör kontinuerligt uppdateras för att innehåll de frågor som berör studenterna. 

 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Ta fram förslag på fler projekt med samma syfte som utbildningsveckan 

• Utvärdera effekten av FAQ om utbildning på StuFFs hemsida 
 

Nå ut till studenter på fristående kurs och program utan sektionstillhörighet 

Då StuFF under lång tid har haft problem med att nå ut till studenter på fristående kurs och 
program utan sektionstillhörighet ligger fokus i år på att ta fram en långsiktig struktur och ett 
arbetssätt för hur StuFF ska kunna nå ut till dessa studenter. En del av kårens uppdrag är att sprida 
information till studenter om sina rättigheter och skyldigheter samt hjälpa studenter vid ärenden, 
därför blir det extra viktigt för StuFF att ha en långsiktig struktur för att uppnå detta. Den här 
punkten är en del av en större punkt i verksamhetsplanen. 

 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21 

• Ta fram en långsiktig struktur och arbetssätt för hur StuFF ska nå ut till frikursstudenter och 
studenter på program utan sektionstillhörighet 
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Decentraliserade lärarutbildningar 
Under verksamhetsår 19/20 påbörjade StuFF arbetet med att nå ut till de decentraliserade 
lärarutbildningarna som startades HT19. Utbildningsvetenskap har bidragit med pengar för att 
StuFF ska besöka dessa campus en gång per termin. Hittills har bara ett besök gjorts under VT20. 
HT20 ska det upprättas en liknande utbildning för grundskollärarprogrammet med inriktning mot 
fritidshem i Nyköping och Utbildningsvetenskap planerar att expandera konceptet i framtiden samt 
avveckla campus utifrån behov och efterfrågan. StuFF behöver därför ta fram en rutin för att nå ut 
till dessa utbildningar med information. Därför behöver StuFF strukturera och konkretisera arbetet 
med hur kåren tar kontakt och upprätthåller den med dessa studenter. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21 

• Systematisera och konkretisera arbetet med decentraliserade lärarutbildningar 
 

Nationellt arbete  

Under verksamhetsåret 19/20 beslutade Utbildningsvetenskapliga området att moderna språk för 

ämneslärarstudenter ska erbjudas via ett samarbete med Linnéuniversitet i Växjö med 

distansföreläsningar. För att säkerställa att våra studenters situation ska vara bra och att deras 

utbildning och arbetsmiljö kan bevakas på ett kvalitativt sätt behöver det startas upp en dialog med 

studentkåren som är verksam i Växjö där utbildningen kommer att vara förlagd.   

 

Studenternas utbildning kommer ges av Linnéuniversitetet varpå Linnéstudenterna kommer vara de 

som är ansvariga för att representera dem och bevaka utbildningen och arbetsmiljön. Men de är 

samtidigt studenter som är antagna på ett av våra program och många lär troligtvis fortsatt befinna 

sig på våra campus. Så den fysiska arbetsmiljön är kanske lämpligare bevakad av StuFF samt att vi 

bör säkerställa att studenterna får det stöd och information från LiU som krävs. Att samarbeta med 

en annan kår vid ett annat lärosäte på det här sättet är inget som StuFF gjort förr och därför måste 

det ses som en satsning att säkerställa att studenterna i fråga inte faller mellan stolarna. 

 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Etablera god kommunikation med Linnéuniversitets studentkår för att enas om 

ansvarsfördelning och hur kårerna ska samarbeta 
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Arbetsmiljö och Lika Villkor 

Värdegrundsarbete 

LiU har som ett av sina Prioriterade Vägval att arbeta med värdegrunden, i dagsläget finns ingen 
uttalad LiU specifik värdegrund men istället finns den statliga värdegrunden som LiU måste förhålla 
sig till som en myndighet samt den akademiska värdegrunden. Arbetet som LiU bedriver nu kan 
komma att leda till en enad värdegrund som förtydligar vad dessa två betyder på just LiU eller så kan 
det resultera i något ytterligare, något som är det som enar alla som är verksamma på LiU. I det här 
arbetet måste även studenternas åsikter framföras och höras. För att en värdegrund ska vara något 
som verkligen kan anses fungera som en gemensam grund att stå på för alla som verkar vid LiU så 
måste studenterna känna att det är deras värdegrund, något som LiU under 19/20 efterfrågat men 
som ingen kår haft utrymme för att arbeta med. 
 
För att ta tillvara på den möjlighet till påverkan i en fråga som kan komma att påverka studenterna 
har denna satsning tagits fram. Syftet är både att delta i LiUs arbete men även se över den egna 
organisationens värdegrund. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Samla in studenters och/eller studentföreningars åsikter om vad en värdegrund på LiU bör 
innehålla 

• Framföra åsikterna som en del i LiUs interna arbete rörande värdegrund samt verka för att 
det arbetet resulterar i något som studenter kan stå bakom 

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 som kan 
användas i vårt påverkansarbete. Under verksamhetsåret 19/20 har kårerna arbetat med de resultat 
som inkommit via enkäten samt reviderat enkäten som framtogs 18/19. Samtidigt har Linköpings 
universitet valt att återuppta arbetet med den återkommande enkäten ”Studentundersökningen”. 
Det blir därför av stor vikt att skapa fungerande rutiner över hur arbetet med välmåendeenkäter bör 
se ut.  
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Skapa en tydlig plan för hur arbetet med en återkommande enkät ska implementeras i 
StuFFs löpande arbete 
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Decentraliserade campus 

Under verksamhetsåret 19/20 påbörjade StuFF arbetet med att nå ut till de decentraliserade 
lärarutbildningarna som startades under HT19. Eftersom Utbildningsvetenskap har som plan att 
utifrån behov och efterfrågan antingen expandera eller avveckla decentraliserade campus behöver 
StuFF ta fram en rutin för att bedriva systematisk arbetsmiljöbevakning och arbeta med Lika Villkor 
för studenter på dessa utbildningar. För att kunna göra detta behöver StuFF skapa rutiner och hitta 
en strategi för hur samarbetet med såväl administration som studenter vid decentraliserade campus 
ska se ut.  
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21:  

• Kartlägga möjligheterna för arbetet kring arbetsmiljö och lika villkor på decentraliserade 
lärarutbildningar  
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Påverkan och studentinflytande 

Studentrabatt på Östgötatrafiken  

Under verksamhetsåret 19/20 påbörjade LUST-N ett arbete för att ge studenter rabatt på alla typer 
av biljetter i Östgötatrafiken, i nuläget finns det bara studentrabatt på månadsbiljetten. Ansvarig 
person på Region Östergötland har kontaktats och visat intresse för att se över detta. En plan har 
påbörjats kring hur vi kårer ska pitcha in detta på bästa sätt vid ett möte med Region Östergötland, 
med målsättningen att de vid nästkommande beställning av kollektivtrafik hos Östgötatrafiken då 
ska lägga till studentrabatt som ett alternativ på alla biljetter. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21  

• Färdigställa argument till en pitch för Region Östergötland  

• Tillsammans med LUST-N och LUST-styrelsen hålla i ett möte/pitch och presentera 
argumenten för Region Östergötland  

• Att styrelsen verkar för att opinionsbilda kring frågan i media. 

 

Kåren skall stärka sin roll som aktör i samhällsdebatten 

Opinionsbildning i relevanta studentpolitiska frågor. Kåren företräder studenterna och detta bör 
avspeglas i det offentliga samtalet kring studentpolitiska frågor och studenters situation. 
Förhandlingar och samtal med andra aktörer är viktiga för att lyfta fram studenters situation, men 
det är även opinionsbildning. Ett större engagemang i samhällsdebatten kan stärka StuFFs 
varumärke bland studenter då StuFF som studentkår visar vilken förändring man vill åstadkomma.  
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21  

• Opinionsbilda kring relevanta studentpolitiska frågor i media med stöd av 

åsiktsprogrammet.  
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Knyta fler program och kurser till sektioner 

Då StuFF har svårt att nå ut till alla studenter på fristående kurs och program utan 
sektionstillhörighet vill kåren under verksamhetsåret 20/21 se över möjligheten att knyta an fler 
kurser och program till redan existerande sektioner. Under verksamhetsår 19/20 påbörjades arbetet 
med att få en översyn över vilka kurser som redan idag tillhör en sektion samt vilka som skulle 
kunna tillhöra sektioner i framtiden. Några sektioner har själva valt att som en del av deras 
sektionsutvecklande projekt ta sig an fler kurser och program än de tidigare har varit ansvariga för. 
För att underlätta för sektionerna har en guide påbörjats som ska göra det lättare för sektionerna att 
ta sig an fler kurser och program. 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21 

• Ta fram förslag på fler program och kurser som kan knytas till sektioner 

• Utvärdera de sektioner som har knutit till sig fler program eller kurser, samt utveckla guiden 
för att integrera kurser och program i sektioner 
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Ökat nationellt inflytande  

StuFF bör utveckla rutiner som säkerställer att det inflytande StuFF har på nationell studentpolitik 
via medlemskap i SFS används på bästa sätt och ger bästa möjliga resultat. Detta kan uppnås genom 
att ha en delegation till SFSFUM som är väl insatt inför årsmötet och som därmed kan bedriva 
effektiv påverkan. Tidigare år har det tillsatts en delegation bara inför SFSFUM som därmed har 
haft en större utmaning i att hinna bli nog insatt för att göra bästa möjliga insats och under de 
senaste åren har söktrycket till delegationen minskat så pass mycket att det inte längre är hållbart att 
arbeta vidare enligt den rutinen.  
 
Den bästa lösningen vore att ha ett utskott/arbetsgrupp eller dylikt som existerar under hela 
verksamhetsåret och som arbetsleds av den i styrelsen med ansvar för det nationella 
påverkansarbetet (MSA). Gruppen skulle kunna utgöras av både ledamöter från Fullmäktige som är 
det organ som ska bilda kårens åsikter, men också andra studenter. Det skulle finnas mer tid till 
rekrytering om det sker på hösten och gruppens arbete skulle inte bli stressat. Om arbetet fungerar 
väl kan gruppen också arbeta med andra politiska frågor utanför SFS, de skulle kunna arbeta 
tillsammans med styrelsen i frågor på lokal nivå eller vara den grupp som sätter sig in i frågor och 
fungerar som en remiss-instans.  
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Ta fram rutiner samt instruktioner för ett utskott eller en arbetsgrupp med syfte att jobba med 
nationell studentpolitik under hela läsåret 

• Tillsätta och arbeta med gruppen, bestående under år 1 främst av Fullmäktige ledamöter 
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Studiesocialt 

Jubileum – StuFF fyller 25 

Den 1 Juli 1996 slogs studentkårerna LUSIL och LUS ihop och bildade StuFF. Det innebär att 
StuFF fyller 25 år 2021! Det måste firas genom att hålla ett jubileumsfirande. Ett jubileumsfirande är 
också en bra anledning till att få studentkåren att synas extra mycket utåt. Det är därför en bra idé att 
göra firandet till ett ambitiöst och storslaget event, för att väcka uppmärksamhet och för att både 
tacka och rekrytera medlemmar. Därför ska planeringen för jubiléet få ta ett verksamhetsår och 
planeras under 20/21, och själva jubiléet ska hållas under höstterminen 2021.  
 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Sätta en budget för StuFFs 25-års jubileum tillsammans med fullmäktige 

• Ta fram förslag på hur jubiléet ska firas och vilka aktiviteter som ska ingå 

• Ta fram en färdig projektplan för jubiléet som är redo att sättas i verk höstterminen 2021 
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Medlemmar  

Medlemmar och näringsliv 

En kartläggning av sektioners näringslivsarbete har gjorts under verksamhetsåret 19/20 där 
utmaningar, strukturer och möjliga samarbeten mellan sektioner sammanställts. Utifrån denna 
kartläggning har en plan för ett pilotprojekt tagits fram kring hur StuFFs roll mellan sektioner och 
näringsliv ska fungera och ligger som grund för det kommande arbetet med sektioner och näringsliv 
under verksamhetsåret 20/21. Denna kartläggning har även gjorts i samverkan med LUST-N och 
företaget InGenious, som tillsammans med StuFF sett över och kartlagt vilka sektioner som skulle 
kunna göra näringslivssamarbeten med varandra.  
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 19/20 även undersökt vilka förmåner och vilket 
näringslivsarbete som medlemmar önskar att vi bedriver. Resultatet har mynnat ut i en rutin med 
mallar för arbetsprocess, verktyg och kontaktbank till företag som är potentiella samarbetspartners.  
 

Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Baserat på kartläggningen från föregående år genomföra ett pilotprojekt som framställts under 
verksamhetsåret 19/20 i syfte att skapa ett hållbart och långsiktigt näringslivsarbete mellan 
StuFF, sektioner och näringslivet 

• Arbeta med att inleda samarbeten med företag utifrån rutinen som framtogs under 
verksamhetsåret 19/20 

  



  
Sidnummer 

11(12) 
Handlingsplan 

Rev 
2020-04-25 

Dokumenttyp 

Styrdokument 

Dokumentansvarig 

Styrelsen 
Fastställs av 

Fullmäktige 
 

 

 

StuFF 

Kårallen, Universitetet  

Linköping  

www.stuff.liu.se 

 

Förvaltning 

Fullmäktige har under många år haft samma uppbyggnad, 25 mandat fördelade på ett antal listor. 
Denna struktur har många fördelar men under de senaste åren har vi börjat se fler och fler nackdelar 
som lett till att det nu är dags att se över strukturen och titta på alternativ.  Ett problem som uppstått 
är att antalet listor som ställer upp i valet minskat, 19/20 finns enbart tre listor totalt, vilket leder till 
minskade möjligheter att vara representativa – alla studenter kanske inte har någon lista som de 
känner kan representera dem. Ett annat problem som märkts som en trend under de senaste åren är 
sjunkande engagemang inom Fullmäktige som främst märks med ett eller flera inställda möten på 
grund av för få deltagande för att uppnå beslutsförhet.  
 
Båda dessa problem skapar svårigheter för kåren, att inte ses som representativa kan skada 
medlemmarnas förtroende för StuFF och att inte få input från en god bredd av studenter påverkar 
hur bra beslut som kan fattas. Lågt engagemang och inställda FUM-möten bromsar upp hela 
organisationen och skapar en ganska otrygg och ansträngd situation för styrelsen.  
 

Styrelsen ska, i samråd med Fullmäktige, under verksamhetsåret 20/21: 

• Genomföra en utredning som ska ta fram vilken struktur Fullmäktige bör vara i, inklusive en 
omvärldsanalys, en riskanalys samt dialog med relevanta parter såsom eventuellt sektioner 

• Planera åtgärder baserat på utredning att lämna över till efterkommande verksamhetsår 
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Effektivisering av verksamhet 

StuFF har under de senaste åren arbetat med att hitta sätt att effektivisera arbetet för att kunna ha en 
hållbar ekonomi men också ett hållbart engagemang. Inför 20/21 har mycket av ledamöternas arbete 
effektiviseras så pass att en återgång till 8 styrelseledamöter är möjlig, men det finns fortfarande 
mycket kvar att göra, både gällande vad StuFFs verksamhet består av och hur den bedrivs. Målet är 
en hållbar organisation där verksamhetens huvudsakliga fokus är på kärnverksamheten där det går 
att göra ekonomiska satsningar som kan fortsätta utveckla kåren alternativt öka studentnyttan för 
våra studenter och medlemmar. 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21: 

• Utreda hur digitala verktyg kan effektivisera processer i verksamheten 

• Se över StuFFs verksamhet utifrån ett budgetperspektiv för att säkerställa en ekonomiskt 
hållbar situation 

• Ta fram en plan inför kommande år med eventuella nedläggningar av verksamhet eller 
fortsatta effektiviseringar 

 

Internationalisering 

StuFFs roll i internationaliseringsfrågan har tidigare varit relativt otydlig, och UUUs ansvar som 
internationaliseringsansvarig har inte sträckt sig bortom att delta på Utbildningsvetenskaps och 
Filosofiska fakultetens internationaliseringsnämnder fram till att Filosofiska Fakultetens nämnd lades 
ner. Det som diskuteras i den kvarvarande nämnden är något som skulle kunna flyttas över till en 
studeranderepresentant, något som diskuterats lite löst internt är att Lärarsektionsens utskott 
Internationella relationer skulle kunna ta över platsen.  
Det som undersökts av UUU under verksamhetsåret 19/20 är att internationaliseringsansvaret skulle 
kunna innebära mycket mer studentnytta för internationella studenter, det är dock något som 
behöver undersökas ordentligt innan en fullständig slutsats och ny rutin för internationalisering 
utformas. Därför läggs denna HP-punkt fram för att djupare undersöka vilka möjligheter som finns 
att förändra hur StuFF jobbar med internationalisering. 
 
 
Styrelsen ska under verksamhetsåret 20/21 

• Slutföra kartläggningen av vad StuFF kan och bör göra i frågor om internationalisering 

• Etablera en rutin för att regelbundet informera internationella studenter om kårens 
verksamhet samt stödfunktion 

• Fortsatt undersöka möjligheten till en handbok för internationella studenter 
 


