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Kommunala studentrådet 
 
Tid och plats 2021-05-18 klockan 18.00–20.02, Digitalt möte 
  
  
Ledamöter Fredrik Ljunghill (M), Kommunstyrelsen, ordförande 

Fanny Johansson (S), Kommunstyrelsen 
Klas Svanberg (M), Byggnadsnämnden 
Helmut Moser (V), Byggnadsnämnden 
Edvina Palmkrantz (S), Kultur- och fritidsnämnden 
Katarina Sjöberg (FNL), Socialnämnden 
Teresia Ställborn (MP), Socialnämnden  
Ann-Christine Larsson (C), Tekniska nämnden 
Annika Nilsson (FI), Tekniska nämnden 
Adrian Kasperczyk (L), Utbildningsnämnden 
Jesper Sahlén (V), Utbildningsnämnden 
Marina Hansson, Akademiska Föreningen 
Malin Bruce, Lunds Universitets Studentkårer, vice ordförande 
David Björkhem, Lunds Universitets Studentkårer 
Maja Duveborn, Kuratorskollegiet 
Robert Nyberg, Kuratorskollegiet 
Augusta Manninger, Kuratorskollegiet 
Mårten Augustsson, Kuratorskollegiet 

 

 
 
Övriga  Simon Berg, kommunkontoret, sekreterare 

Mats-Ola Nilsson, kultur- och fritidsförvaltningen 
Patrik Persson, kommunkontoret 
Emma Svensson, Lunds Universitets Studentkårer 

 

 
  
Justerare Mårten Augustsson, Kuratorskollegiet 
  
Paragrafer § 1–13 
  
Tid och plats för justering 28 maj 2020 kl. 13.00 Kommunkontoret, Bruksgatan 22 
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Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Simon Berg 
  
  
Ordförande  
 Fredrik Ljunghill (M) 
  
  
Justerare  
 Mårten Augustsson, Kuratorskollegiet 
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§ 1 Mötets öppnande 
 

Ordförande Fredrik Ljunghill (M) öppnar mötet 18.00.  
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§ 2 Presentation av nya ledamöter 
 

Emma Svensson, LUS tillträdande ordförande går på posten den 1 
juli 2021.  

Ann-Christin Larsson (C) och Annika Nilsson (FI) är nya ledamöter 
från tekniska nämnden.   
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§ 3 Adjungering 
 

Emma Svensson, Lunds Universitets Studentkårers ordförande electa 
adjungeras till mötet.   
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§ 4 Val av justerare 
 

Mårten Augustsson, Kuratorskollegiet, väljs till justerare.  

Tid för justering är fredagen den 28 maj 2021 klockan 13.00 på 
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund.  
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§ 5 Fastställande av föredragninslista 
 

Föredragningslistan fastställs.  
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§ 6 Föregående mötesprotokoll (bifogat med 
kallelsen) 
 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.   
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§ 7 Lunds kommuns idrottsprogram 
 

Syftet med idrottsprogrammet är att stimulera rörelse bland Lunds 
kommuns medborgare. Pandemin har gett indikationer på att 
idrottande och rörelse har minskat i alla åldersgrupper. Programmet 
kommer utgå från tre S: Sunt idrottsliv med idrottande för psykisk 
såväl som fysisk hälsa. Schysst idrottsliv för jämlika och jämställda 
möjligheter att delta. Smidigt idrottsliv med bostadsnära 
aktivitetsytor och anläggningar för spontanidrott, friluftsliv och 
naturområden.  

I juni kommer beslut tas i kultur- och fritidsnämnden om att skicka 
programmet till kommunstyrelsen och vidare ut på remiss. Remissen 
skickas kommuninternt men den kommer också skickas till de 
kommunala råden och till föreningslivet.  

Då kommer kommunala studentrådet och studentorganisationerna 
få möjlighet att inkomma med synpunkter.  
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§ 8 Handlingsplan studentsamverkan 
 

Arbetet med handlingsplanen har anpassats efter pandemin och 
kommunen har tillsammans med studentorganisationerna varit 
överens om att arbetet fått ta en annan form än den ursprungliga 
idén var vid handlingsplanens antagande. Framförallt har arbetet 
varit fokuserat på de icke-fysiska delarna och genomförandegruppen 
har tagit en ad hoc-form med löpande avstämningar mellan AF, KK, 
LUS och studentsamordnaren.  
 

Flera delar kan förhoppningsvis genomföras när restriktionerna 
tillåter, och det är fortfarande tid för genomförande enligt 
handlingsplanens tidsplan.  
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§ 9 Lunds kommuns budget 
 

Beslutet för budget 2022 kommer tas av kommunfullmäktige i 
oktober på grund av pandemin. I normalfallet tas budgetbeslutet i 
juni. I samband med beslut av budget kommer kommunen även 
upprätta och besluta om en plan för de kommande tre åren. 
Budgetarbetet startar under hösten året innan, och pågår således 
under nästan ett och ett halvt år innan beslut tas.  

Viktiga faktorer och förutsättningar för kommunens ekonomi är: 

• Befolkningsprognosen, som är något svagare än tidigare med 
anledning av pandemin. Prognosen är att allt färre ska 
försörja fler. 

• Skattesatsen för Lunds kommun, som är den femte högsta 
bland Skånes kommuner. Ca 7,5 miljarder kronor är 
skatteunderlaget som ligger till grund för budgeten.  

• Senaste beslutade budgeten, den nya budgeten använder den 
senaste beslutade budgeten som grund. Sedan anpassas 
förslaget efter eventuella politiska beslut under året som 
påverkar.  

• Investeringskostnader för personal, lokaler med mera, bland 
annat Hedda Anderssongymnasiet och Vipeholm är stora 
investeringar inom närtid.  

• Nettolåneskulden, ska max vara 60 % av skatteintäkterna. 

Tidplanen för budgeten är:  

• 17 maj: Förslag till ekonomi och verksamhetsplan (EVP) 
skickas på remiss till alla nämnder som senast ska besvaras 
den 24 augusti.  

• 20 september: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om 
förslag till EVP 2022-2024.  

• 29 september: Kommunstyrelsen beslutar om förslag till EVP 
2022-2024 där även andra partiers förslag presenteras.  

• 27-28 oktober: Kommunfullmäktige beslutar om EVP 2022-
2024.  

• 31 december: Sista dag ör nämnderna att besluta om 
verksamhetsplan och internbudget för 2022.  

Diskussion 
Det är en lång process innan det är dags för beslut. Det är svårt att 
säga hur resultatet av budgeten blir då majoriteten i 
kommunstyrelsen inte är i majoritet i kommunfullmäktige där det 
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slutgiltiga beslutet tas. Slutprodukten kan bli en blandning av de 
olika partiernas budgetförslag.  

Socialnämnden är en nämnd som under flera år gått med förlust. Det 
är svårt att göra prognoser för socialnämndens utgifter då 
arbetslöshet och försörjningsstöd påverkats under pandemin. 
Pandemin är framförallt en fråga för regionen och inte kommunen 
rörande vården. Följderna av pandemin är också svåra att se redan 
nu, om det kommer vara många långtidssjukskrivna, kostnader för 
skyddsutrustning och behovet av det under kommande år. Det är 
framförallt inköp av skyddsutrustning som varit en större kostnad 
än planerat under 2021.  

Budgeten påverkas inte speciellt för 2022 av att det är 
Lundakarneval. Det är inte någonting som det speciellt budgeteras 
för, utan det ligger inom ram. Dock kommer det att påverka tekniska 
nämndens arbetet med anledning av ökad renhållning bland annat.   
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§ 10 Tema för höstens första sammanträde 
 

Temat för kommunala studentrådets första möte till hösten beslutas 
vara studentbostäder och missbruk. 

Resterande mötens tema för terminen kommer beslutas på det första 
mötet för höstterminen.  
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§ 11 Aktuellt i studentorganisationer och nämnder 
 

LUS: Håller på att avrunda verksamhetsåret och beslut för budget 
och verksamhetsplan ska tas inom kort. Medlemskostnaden kommer 
öka för att få budgeten på plats. Ett nytt rektorsbeslut har tagits inför 
hösten med anledning av pandemin. Det kommer vara digital 
undervisning tills vidare, men kan öppna upp till hösten om möjligt. 
Det är olika scenarier som påverkan universitetet på olika sätt och 
det kommer krävas arbete med att återgå till campusundervisning 
från det digitala. Vice ordförande Malin Bruce passar på att tacka 
ledamöterna för det här året.  

KK: Verksamheterna på nationerna har börjat öppna upp, framförallt 
för att inte tappa fler medlemmar och för att behålla medlemmarna. 
Studenterna efterfrågar fler platser att gå till enligt restriktionerna. 
Nationerna är redo att öppna upp och starta igång sina verksamheter 
så snart det är möjligt. Planeringen av ansvarsfull alkoholhantering 
pågår och kommer fortsättningsvis vara både på svenska och 
engelska. Vill rikta ett tack till kommunen för det ekonomiska stödet 
under våren 2021 som varit viktigt för nationernas överlevnad.  

AF: Håller på att avrunda verksamhetsåret och har haft en 
omfattande budgetprocess som varit påfrestande. Styrelsen har 
godkänt budgetförslaget, men det innehåller stora nedskärningar 
med anledning av pandemin. Tema för kommande verksamhetsplan 
är återhämtning. Under året har det varit många aktiviteter som inte 
kunnat genomföras med anledning av pandemin, och nu planeras det 
för uppstart av verksamheterna igen. Medlemstappet har varit tufft 
för AF och det påverkar intäkterna mycket. Det har även varit färre 
ansökningar till projektfonden och ansökningar generellt, vilket visar 
sig som ett lägre engagemang men det finns förhoppningar på 
kommande verksamhetsår.  

Kommunstyrelsen: Det har inte varit någonting speciellt relevant 
för studentrådet i kommunstyrelsen. Frågor som diskuterats är 
spårvagnsproblematik, exploatering av Brunnshög och utvecklingen 
av Science Village. Beslut har tagits i kommunstyrelsen om att ge 
ekonomiskt stöd till Smålands nation likt studentnationerna i 
Kuratorskollegiet.  

Tekniska nämnden: Håller på att sammanställa vilka byggprojekt 
som är på gång. Det är ganska många hyresbostäder bland 
nybyggnationerna.  
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Byggnadsnämnden: Det finns olika byggherredialoger i kommunen 
och den första med aktörer inom studentbostäder kommer hållas 
den 27 maj. Mötet kommer vara digitalt och dagordning är satt där 
relevanta tjänstepersoner och politiker i kommunen presenterar sig 
för att tydliggöra var intressenter ska vända sig för kontakt med 
kommunen gällande studentbostadsfrågor. Studentorganisationerna 
kommer även få möjligheten att presentera behov som finns och hur 
de kan mötas från kommunen. Förhoppningen är att kunna utveckla 
kanalerna mellan aktörerna, och förhoppningen är att nästa möte ska 
kunna vara fysiskt. Det pågår även ett arbete med översiktsplanen 
för kommunen som är en plan som sträcker sig långt fram i tiden, 
och därmed bör vara av intresse för kommunens yngre medborgare.  

Socialnämnden: Diskussioner om underskottet för nämnden på går, 
och hur de kan planera för att möta det. Det pågår ett arbete med att 
stärka sig i arbetsmarknadsfrågor. I nämnden kommer beslut tas 
rörande vänskapens hus för renovering. Vid kommande 
nämndsammanträde den 19 maj 2021 kommer även tillsynsavgiften 
för alkoholservering att beslutas för kommande år.  

Utbildningsnämnden: Gymnasierna är i princip på plats för 
undervisning fysiskt. Det har inte varit någon stor smittspridning 
bland gymnasieeleverna. Under kommande år kommer det göras 
undantag för att läsa på Komvux för de som tar studenten nu, och 
som behöver det som konsekvens av pandemin.  

Kultur- och fritidsnämnden: Biblioteken fortsatt stängda likt 
idrottsanläggningarna. Det kommunala idrottsprogrammet är på 
gång att skickas ut på remiss.   
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§ 12 Övrigt 
 

Ordförande Fredrik Ljunghill riktar ett tack till de studentledamöter 
som går av vid halvårsskiftet för sitt stora engagemang och sin höga 
närvaro. Det berikar kommunorganisationen mycket med de tankar 
och idéer som presenteras vid studentrådets sammanträden. Tack 
även till de politiska ledamöterna för sitt engagemang i 
studentrådet.  

Fredrik Ljunghill riktar även ett tack till universitets- och 
studentsamordnare Simon Berg som kommer byta tjänst inom 
kommunen den 1 juni 2021.   
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§ 13 Mötet avslutas 
 

Ordförande Fredrik Ljunghill avslutar mötet klockan 20.02. 

Nästa möte planeras till början av september 2021.  


