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Kommunala studentrådet 
 
Tid och plats 2020-02-04 klockan 18.00–20.07, Zoom-möte 
  
  
Ledamöter Fredrik Ljunghill (M), Kommunstyrelsen, ordförande 

Fanny Johansson (S), Kommunstyrelsen 
Helmut Moser (V), Byggnadsnämnden 
Katarina Sjöberg (FNL), Socialnämnden 
Teresia Ställborn (MP), Socialnämnden 
Edvina Palmkrantz (S), Kultur- och fritidsnämnden 
Adrian Kasperczyk (L), Utbildningsnämnden 
Jesper Sahlén (V), Utbildningsnämnden 
Mathilda Helander, Akademiska Föreningen 
Marina Hansson, Akademiska Föreningen 
David Björkhem, Lunds Universitets Studentkårer 
Julia Carldén, Lunds Universitets Studentkårer 
Kotten Forsberg, Lunds Universitets Studentkårer 
John Gren Vingstedt, Lunds Universitets Studentkårer 
Maja Duveborn, Kuratorskollegiet 
Robert Nyberg, Kuratorskollegiet 
Augusta Manninger, Kuratorskollegiet 
Mårten Augustsson, Kuratorskollegiet 

  
 

 
 
Övriga  Simon Berg, kommunkontoret, sekreterare 

Christian Lie, kommunkontoret 
Anna Sjöstrand Arnell, kommunkontoret 
Joakim Nyberg, Polisen 
Maria Sander, Akademiska Föreningen, bostadsombudsman 

 

  
Justerare Maja Duveborn, Kuratorskollegiet 
  
Paragrafer § 1–13 
  
Tid och plats för justering 12 februari 2021 kl. 14.00 Kommunkontoret Bruksgatan 22 
 
  



    
Kommunala studentrådet Protokoll 2 (16) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2020-02-04 KS 2021/0072 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Underskrifter 

 

  
Sekreterare  
 Simon Berg 
  
  
Ordförande  
 Fredrik Ljunghill (M) 
  
  
Justerare  
 Maja Duveborn 
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§ 1 Mötets öppnande 
 

Ordförande Fredrik Ljunghill (M) öppnar mötet.   
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§ 2 Val av justerare 
 

Maja Duveborn, Kuratorskollegiet, väljs till justerare.  

Justering ska ske fredagen den 12 februari klockan 14.00.  
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§ 3 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs med förändringarna att § 5 
Adjungeringar och § 10 Fördjupad översiktsplan Veberöd läggs till 
föredragningslistan samt att § 9 Kommunens utbyggnadsplan utgår.  
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§ 4 Föregående mötesprotokoll (bifogat till 
handlingarna) 
 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.  
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§ 5 Adjungeringar 
 

Maria Sander, bostadsombudsman Akademiska Föreningen 
adjungeras till mötet.  
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§ 6 Presentationsrunda 
 

Samtliga närvarande presenterar sig.   
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§ 7 Återkoppling Innovationsworkshop 
 

Utifrån den workshop som genomfördes på kommunala 
studentrådets möte den 3 december 2020 har tre områden 
identifierats utifrån svaren gällande studenter i kommunens 
innovationsarbete.  

1. Utvecklingen av marknadsföring av studentmedarbetare inåt 
såväl som utåt i kommunorganisationen.  

2. Att sprida idén om att använda studenter i projekt som 
projektmedlemmar i kommunen. 

3. Studentcase på innovationsveckan vecka 20.  

Frågan gällande kommunikationsvägar mellan studenter och 
kommunen lyftes och en eventuell utveckling av synligheten digitalt 
av universitets- och studentsamordnaren framfördes.   
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§ 8 Trygghet och säkerhet 
 

De dokument vilka kommunens trygghets- och säkerhetsarbete 
tillsammans med polisen utgår från är flera men framförallt 
kommunens Program för trygghet och säkerhet, (beslutad av KF 
2020), Samverkansöverenskommelsen mellan Lunds kommun och 
Lokalpolisområde Lund 2019-22. Sedan påverkar även politiska 
uppdrag, Lokala BRÅ samt nulägesbilden arbetet. I programmet för 
trygghet och säkerhet är det sex prioriterade områden vilket 
förebygga brott är närmast kopplat till studentorganisationerna.  

Kommunpolisen informerar om medborgarlöften och hur det 
konkretiserar samverkansöverenskommelsen. Det är tre 
medborgarlöften som är beslutade i Lund; Medborgarlöfte C-
triangeln, Medborgarlöfte trygg ungdom och Medborgarlöfte Östra 
Lund. Medborgarlöftena är konkreta och tidsatta aktiviteter med 
utgångspunkt i den lokala problembilden som bygger på dialog med 
medborgarna. Det är en vidareutveckling av 
samverkansöverenskommelsen och en del av lokalpolisområdenas 
verksamhetsplanering.  

I kommunens handlingsplan för studentsamverkan står det att 
kommunen årligen ska arrangera trygghetsvandringar. Det har 
genomförts tidigare och resulterade då i öppnare ytor och bättre 
belysning i Lundagård och på Klostergården. Det är fortfarande 
områden i kommunen som vilka är i behov av trygghetsvandringar, 
men med anledning av pågående pandemi har det inte genomförts. 
Tanken är att det så snart det är möjligt ska genomföras fler 
trygghetsvandringar.  

Vid eventuella felanmälningar om trasig belysning eller behov av att 
klippa häckar går det att anmäla via tekniska förvaltningens app. Det 
är även möjligt att kontakta universitets- och studentsamordnaren 
eller kommunens enhet för trygghet och säkerhet.   



    
Kommunala studentrådet Protokoll 11 (16) 

 Sammanträdesdatum   
 2020-02-04  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 9 Kommunens utbyggnadsplan 
 

Ärendet utgår.  
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§ 10 Fördjupad översiktsplan Veberöd 
 

En underrättelse om samråd har inkommit till kommunala 
studentrådet med möjlighet att yttra sig i samrådet. Samrådstiden är 
1 februari till 7 maj 2021 och synpunkter skickas helst senast den 7 
april då de sista veckorna är framförallt till för att på ett säkert sätt 
kunna träffa och prata med medborgarna.  

LUS får i uppdrag att skriva fram ett svar på samrådet och skicka det 
till stadsbyggnadskontoret.   
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§ 11 Aktuellt i studentorganisationer och nämnder 
 

LUS: Karnevalskommittén för Lundakarnevalen 2022 är vald. 
Arbetet med att göra digitala examinationer rättssäkra pågår och en 
arbetsgrupp är tillsatt.  

KK: Det mest aktuella är besluten från Lunds kommun och Lunds 
universitet om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin till 
Kuratorskollegiets medlemsnationer. Arbetet med att värva nya 
medlemmar och behålla nuvarande medlemmar pågår. Det är ett 
viktigt arbete då medlemsintäkterna är en betydande del av 
nationernas intäkter. Utbildningar i säker alkoholhantering pågår 
tillsammans med AF och LUS.  

AF: Inom AF genomförs ett arbete med att anpassa sina 
verksamheter efter rådande restriktioner. Verksamheternas 
halvårsuppföljningar av budget genomförs nu och det är i nuläget 
inte klart vilket resultat som kommer presenteras. Glädjande är att 
Café Athén fortfarande är öppet som studieplats och det finns 
möjlighet att köpa fika i Studentinfo. AF Borgen ser 
över erbjudanden att arrangera digitala baler där deltagarna hämtar 
matpaket på Tegnérs att ta med hem och digitalt delta i festen.  

Kommunstyrelsen: På agendan nu är renhållningsverket och dess 
eventuella placering, alternativt om avfallet ska pumas till Malmö. 
Det är stora kostnader kopplade till beslutet. Stödpaketet till 
studentnationerna beslutades i veckan.  

Byggnadsnämnden: Renhållningsfrågan är aktuell även i 
byggnadsnämnden då det påverkar utbyggnadsplanerna för Källby. 
Det var ett lågt antal nybyggen under 2020. Det är närmast planer 
för Veberöd och Källby som behandlas i nämnden. Arbetet med 
höghastighetsjärnvägen pågår och det är diskussioner med 
påverkade kommuner samt Trafikverket om sträckning och 
eventuell placering av stationen i Lund.  

Socialnämnden: Det diskuteras strategiska vägval inom 
arbetsmarknadsområdet. Nämnden behöver ta ett större ansvar då 
Arbetsförmedlingens omorganisation inte fungerar optimalt. Det är 
många som fortsatt behöver försörjningsstöd och som behöver 
praktikplatser samt andra stödfunktioner. Fler praktikplatser inom 
kommunorganisationen är på gång.  

Utbildningsnämnden: Gymnasieskolorna har börjat återgå till 
närundervisning med en tredjedel per skola enligt de 
rekommendationer som nu finns. Det pågår ett arbete speciellt på 
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förvaltningen med att ta ett grepp om de elever som kan ha halkat 
bakom under distansperioden och det är möjligt att det kommer 
krävas extra insatser.  

Kultur- och fritidsnämnden: Biblioteken ska fortfarande vara 
stängda fram till 25 februari. Likaså fritidsanläggningar är stängda 
eller öppna med begränsningar. Högevallsbadet är stängt. De följer 
de nationella rekommendationerna och uppmuntrat till träning 
utomhus.   
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§ 12 Övrigt 
 

Bostadsforum med studentbostadsföretag diskuteras. Hösten 2019 
skedde det senast och har sedan dess skrivits in i handlingsplanen 
för studentsamverkan som en årligen återkommande aktivitet, utan 
att det följts upp. Studentorganisationerna ser gärna att det händer 
någonting i frågan och ser att digitala lösningar som 
kommunikationsvägen framåt.  

Det var ett bra inslag vid förra sammanträdet med den interaktiva 
workshopen.   
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§ 13 Mötet avslutas 
 

Ordförande Fredrik Ljunghill avslutar mötet klockan 20.07.  

Nästa sammanträde är den 23 mars 2021.  


