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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kommunala studentrådet 
 
Tid och plats 2022-05-31 klockan 18.00–20.00, Helsingkrona Nation, 

Tornavägen 3. Vi samlas utanför entrén till Tornet kl 17.55 och 
tar            

  
  
Ledamöter Fredrik Ljunghill (M),       Kommunstyrelsen, ordförande 

Helmut Moser (V)              Byggnadsnämnden  
Katarina Sjöberg (FNL)    Socialnämnden 
Teresia Ställborn (MP)     Socialnämnden 
Jesper Sahlén (V)                Utbildningsnämnden 
Marina Hansson  Akademiska Föreningen 
Emma Svensson Lunds universitets studentkårer,  
                                                  vice ordförande 
Johan Larsson Lunds universitets studentkårer 
Sebastian Pfaff Lunds universitets studentkårer 
Alexandra Gäddnäs Kuratorskollegiet 
Oliver Skoglund Kuratorskollegiet 
Arvid Gramer Kuratorskollegiet 

 

 
 
Övriga närvarande Erik Granfeldt                      Helsingkrona Nation    

                                                  /Kuratorskollegiet 
Fabian Solberg                     Akademiska Föreningen  
Jeanette Lunde                     Lunds kommun, sekreterare 
Magdalena Wilroth             Akademiska Föreningen 
Max Lundberg                      AF Bostäder 
Patrik Persson                      Lunds kommun  

 

 
 
 
Justerare Johan Larsson, Lunds universitets studentkårer 
  
Paragrafer § 1–12 
  
Tid och plats för justering 15 juni kl. 11.00, Kommunkontoret Bruksgatan 22 
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Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Jeanette Lunde 
  
  
Ordförande  
 Fredrik Ljunghill (M) 
  
  
Justerare  
 Johan Larsson 
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§ 1 Mötets öppnande 
 

Fredrik Ljunghill (M), kommunala studentrådets ordförande, 
öppnade mötet kl. 18.10.   
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§ 2 Val av justerare   
 

Johan Larsson, LUS, väljs till justerare. Justering sker 15 juni kl. 11.00 
på Kommunkontoret, Bruksgatan 22.  
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§ 3 Fastställande av föredragningslistan  
 

Föredragslistan fastställs.  
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§ 4 Adjungeringar 
 

Följande personer adjungeras till mötet: 

• Erik Granfeldt, kurator Helsingkrona Nation och tillträdande 
ordförande Kuratorskollegiet 

• Fabian Solberg, tillträdande verksamhetschef Akademiska 
Föreningen 

• Magdalena Wilroth, tillträdande programchef Akademiska 
Föreningen 

• Max Lundberg, tillträdande bostadsombudsman, AF Bostäder 
• Patrik Persson, controller, kommunkontoret Lunds kommun  
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§ 5 Föregående mötesprotokoll (bifogat till 
handlingarna)  
 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.  
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§ 6 Välkomna till Helsingkrona Nation  
 

Erik Granfeldt, kurator Helsingkrona Nation, välkomnar 
studentrådet till Utsikten och Helsingkrona. Nationen har ca. 270 
bostäder och ytterligare 60 beräknas vara färdigställda januari 2024. 

Helsingkrona har drygt 4 000 medlemmar och ett brett utbud av 
aktiviteter som studenter kan engagera sig i. Nationen vill ge 
studenter förutsättning att växa i sig själva. Det krävs tex. ingen 
tidigare erfarenhet för att få engagera sig i restaurangverksamhet, 
olika utskott etcetera.     
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§ 7 Budgetförutsättningar och prognosläge i Lunds 
kommun  
 

Patrik Persson, controller, Lunds kommun, presenterar kommunens 
budgetförutsättningar och arbetet med den ekonomiska 
verksamhetsplanen 2023-2025. Kommuner ska varje år upprätta en 
budget för nästa budgetår samt en plan för ekonomin för ytterligare 
två år. I november 2022 beslutar en nyvald kommunfullmäktige om 
EVP och skattesats 2023. 

Delar som spelar in i budgetberedningen är befolkningsprognosen, 
pris- och löneökningar och effektiviseringskrav. Den höga inflationen 
kommer kosta in i budgeten. Lund har en hög befolkningsökning och 
bra utveckling i skatteintäkter, vilket är positivt. 

Områden som studenter anser vara prioriterade är: 

• Cykelvägar, bättre skyltning och bättre vägnät 
• Sänka eller efterskänka taxor för tex. serveringstillstånd. 

Sänkta avgifter är ett sätt för kommunen att stödja 
studentlivet 

• Renhållning är dyrt och det är svårt att ställa krav 
• Bättre planeringsförutsättningar för BoPoolen genom en ökad 

långsiktighet. Hellre ett löpande avtal än att återkommande 
söka ekonomiskt stöd 

• Mindre regelbundna men långsiktiga bidrag till studentlivet 
är värt mycket. Studentorganisationerna är bra på att göra 
mycket av även ett litet bidrag. 

• Förslag om avtal med studentorganisationerna likt IOP där 
organisationerna utför arbete som kommunen drar nytta av. 
Kan ex. vara marknadsföring av kommunens aktiviteter, jobb 
mm. 

• Billigare mark att bygga studentbostäder på 
• Öronmärkta bidrag som studentorganisationer kan söka 

Kommentarer till förslagen: 

Kommunen kommenterar att skälet till taxesystemet är att den som 
sår bakom kostnaden ska betala för den, inte andra skattebetalare. 
Det blir en politisk prioritering. 

Gällande Renhållningsverket föreslår ordförande att en fortsatt 
konstruktiv dialog med RHV drivs från KK:s håll.   

Gällande tecknandet av avtal mellan kommun och studentliv, 
behöver aktiviteter i ett sådant identifieras tillsammans.  
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§ 8 Paus  
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§ 9 Diskussion om område ”2. Studentliv” i 
handlingsplanen för studentsamverkan  
 

Handlingsplanen betonar vikten av att Lund behåller, men också 
utvecklar, sin dragningskraft och att kommunen stöttar 
studentorganisationerna i deras arbete. 

I dagsläget bubblar studentlivet och KK lyfter vikten av att 
kommunen tar tillvara känslan även i augusti. Detta genom att 
synliggöra studentlivet i staden och i marknadsföring. 

Idrottsverksamheten är på väg upp, men planhyrorna i kommunens 
anläggningar anses dyra. 

Aktiviteter i handlingsplanen om att studenter ska bjudas in till 
samverkansmöten är inte bara positivt. Det är svårt att hinna med 
och inte alltid med ett tydligt studentfokus. 

Aktiviteter och tjänster som köps av studentlivet bör vara befintliga 
och inte något som läggs på organisationerna. Annonsering i 
Lundagård eller på Studentlund.se. är goda exempel på stöttning.   
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§ 10 Uppföljningspunkter från kommunala 
studentrådets möte 7 april  
 

• Fredrik Ljunghill har pratat med miljönämnden gällande 
nationernas förfrågan om utökat serveringstillstånd som fått 
avslag som motiverades av bullerproblematik. 

• Studentrådets sekreterare har skickat protokoll till Eva 
Dalman. 

• Studentrådets sekreterare följer upp på möjligheten om 
markanvisningstävling i Brunnshög (långsiktigt, tas med till 
hösten).  
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§ 11 Aktuellt i studentorganisationer och nämnder. 
Vad har återkopplats till nämnd/studentorganisation 
från föregående möte?  
 

KS 
28,5 miljoner kronor avsätts till stöd för skyddsbehövande från 
Ukraina. 

Utbildningsnämnden 
Inget att rapportera 

Byggnadsnämnden 
Det finns goda möjligheter att bygga studentbostäder i Dalby. 

Socialnämnden 
Försörjningsstödet går ner. 

Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden deltog ej i 
mötet. 
 
 

LUS 
5 ledamöter till studentrådet valda, Johan Larsson sitter kvar. 

AF 
VP med fokusområde samhörighet och ökad synlighet. 

Freja Bremborg ny VD AF Borgen AB från 1/6. 

Bomben har tagit fram ny studentbostadsrapport (bifogad) 

KK 
Erik Grandfeldt och Oliver Skoglund utgör presidiet ht 2022. 

Ny handlingsplan som bland annat innehåller myndighetskontakt 
och hantering av remissvar. 

Lämnat remissvar gällande huruvida LKF ska bygga studentbostäder. 

 
Uppföljningspunkter till kommunala studentrådets möte 30 
augusti: 

• Rådets sekreterare undersöker hur räckvidden ser ut för 
Lunds kommuns evenemangskalender. Eventuella siffror som 
går att få fram redovisas på studentrådet 30 aug. 

• Rådets sekreterare skickar ut Bombens bostadsrapport med 
protokollet 
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• Studentorganisationerna har många idéer inför revideringen 
av handlingsplanen för studentsamverkan. Dessa 
sammanställs inför studentrådet 30 aug och skickas ut med 
kallelsen. Rådets sekreterare sammanställer inkommit 
underlag.  
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§ 12 Mötet avslutas 
 

Ordförande tackar studentrepresentanterna för det gångna året. 
Nästa möte hålls 30 augusti med tema handlingsplan för 
studentsamverkan 20-22. 

Mötet avslutas kl. 20.20. 
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