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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Kommunala studentrådet 
 
Tid och plats 2021-10-26 klockan 18.00–20.00, AF-borgen, Nya Fest 
  
  
 Ledamöt 

Övriga   

Fredrik Ljunghill (M)           Kommunstyrelsen, ordförande 
Helmut Moser (V)                 Byggnadsnämnden 
Ann-Christine Larsson (C) Tekniska nämnden 
Adrian Kasperczyk (L)        Utbildningsnämnden 
Jesper Sahlén (V)                  Utbildningsnämnden 
Marina Hansson    Akademiska Föreningen 
Johan Larsson   Lunds universitets studentkårer 
Sebastian Pfaff   Lunds universitets studentkårer 
Alexandra Gäddnäs   Kuratorskollegiet 
Robert Nyberg   Kuratorskollegiet 
 
 
Jeanette Lunde                       Kommunkontoret, sekreterare  
Clara Lundqvist                     Tekniska förvaltningen 
Håkan Svensson                    Tekniska förvaltningen  
Stefan Jönsson                       Tekniska förvaltningen  

 
 
Justerare Sebastian Pfaff, Lunds universitets studentkårer  
  
Paragrafer § 1–10 
  
Tid och plats för justering 12 november kl. 10.30, Kommunkontoret Bruksgatan 22.  
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Jeanette Lunde 
  
  
Ordförande  
 Fredrik Ljunghill (M) 
  
  
Justerare  
 Sebastian Pfaff 
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§ 1 Mötets öppnande 
 

Fredrik Ljunghill, kommunala studentrådets ordförande, hälsar 
välkomna.  

Clara Lundqvist, Håkan Svensson och Stefan Jönsson från tekniska 
förvaltningen berättar om kvällens promenad som utgår från ett 
trygghetsperspektiv med fokus på framtidens belysning.
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§ 2 Stadspromenad med tema säkerhet och 
framtidens belysning  
 

Tekniska förvaltningen guidar studentrådet från Lundagård vidare 
genom staden med stopp på Stortorget, Stora Fiskaregatan, 
Bantorget, stationen, Clemenstorget och Östgöta Nation. 

Under promenaden diskuteras exempel på trygghetsskapande 
åtgärder. Exempelvis är Stortorget öppet för Pop up-verksamhet 
med aktiviteter som främjar årstiden (isbana, sandstrand med 
solstolar etc.). Mer folk i rörelse även på kvällen skapar en känsla av 
trygghet. All belysning på Stora Fiskaregatan har nyligen bytts ut. 
Bantorget har fått olika inslag av belysning och mer öppna ytor. 

På Clemenstorget utgör viss belysning del av konstverk och det finns 
inte längre dolda ytor.  Den del som tidigare upplevdes otrygg har 
gjorts om. Vad händer när en otrygg yta förnyas? Utmaningen är att 
otryggheten ofta förflyttas till en annan plats i staden.    

Lundagård upplevs mörk och otrygg sena kvällar och nätter. Att byta 
ut belysningen längs huvudstråken är önskvärt. Statens 
fastighetsverk äger frågan, men kommunen kan lyfta det i 
Lundagårdsgruppen. 

Stråket mellan stationen och AF-borgen är en sträcka där många 
studenter rör sig. Särskilt Knut Den Stores Torg upplevs mörk. Ett 
förslag är att som i Lundgård, låta trädbelysningen sitta uppe året 
runt. 

Enligt tekniska förvaltningen är en utmaning i arbetet med belysning 
att budgeten ska räcka till hela Lunds kommun och att investering i 
belysning kostar. En relativt stor andel av Lunds belysningspunkter 
är gamla och behöver bytas. Detta får göras lite i taget. Ljuskällor 
byts vart fjärde år. Två gånger om året görs en inspektion av all 
belysning i kommunen. Utöver detta är det främst medborgares 
felanmälningar som ligger till grund för åtgärder av söndrig 
belysning. 

Studentrepresentanterna i rådet framförde önskemål om att 
promenera förbi citynationerna som ligger i området bakom AF-
borgen. Det är långt mellan gatubelysningen hela vägen från AF-
borgen till ÖG:s och gatan upplevs mörk. 

Tekniska förvaltningen tackade för alla inspel och tankar och tar 
dessa med sig i det fortsatta trygghetsskapande arbetet.   
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§ 3 Kaffepaus   
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§ 4 Val av justerare   
 

Sebastian Pfaff, Lunds universitets studentkårer, väljs till justerare. 
Tid för justering 12 november kl 10.30 Bruksgatan 22 
(kommunkontoret).  
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§ 5 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs.  
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§ 6 Adjungeringar 
 

Clara Lundqvist, landskapsarkitekt och enhetschef Planering och 
Gestaltning, tekniska förvaltningen 

Håkan Svensson, enhetschef Väg och Drift, tekniska förvaltningen 

Stefan Jönsson, belysningsingenjör, tekniska förvaltningen   
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§ 7 Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.   
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LUS-studentrepresentanters karta över studenters rörelsemönster.  

§ 8 Diskussion 
 

Tekniska förvaltningen informerade om kommunens 
trygghetsgrupp. Gruppen består av kommunala tjänstemän och 
polisen som gemensamt väljer ut och besöker områden utifrån ett 
trygghetsperspektiv, ibland tillsammans med fastighetsägare. 
Studentrådets sekreterare får i uppdrag att undersöka om det kan 
finnas studentrepresentation i denna grupp. 

Studentrepresentanter i rådet betonar att om det inte finns någon 
regelbundenhet i en aktivitet, är det lätt att syftet tappas.  Detta går 
att lösa genom återkommande och långsiktiga gemensamma 
aktiviteter. 

Studentrepresentanterna förklarar att studenter främst rör sig i en 
triangel mellan Vildanden, Kämnärsrätten och Ulrikedal in mot stan. 
För att illustrera detta har en karta tagits fram. Kartan biläggs med 
protokollet (nedan) samt skickas till tekniska förvaltningen för 
kännedom. Vikten av att säkerställa att det finns belysta cykelstråk 
från studentområden till Brunnshög lyfts. 

Felanmälan till kommunen görs via 
https://lund.se/kontakt/felanmalan/felanmalan-trafik-och-utemiljo  
. Tekniska förvaltningen undersöker om felanmälningar går vidare 
till relevant fastighetsägare i de fall då kommunen inte är ansvarig. 

Fredrik Ljunghill tackar tekniska förvaltningen för deras medverkan. 
Studenterna uppmanar tekniska att höra av sig för att få in 
studenters synpunkter då detta är en grupp som ofta rör sig i staden 
kvällar och nätter. 

  

https://lund.se/kontakt/felanmalan/felanmalan-trafik-och-utemiljo
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§ 9 Aktuellt i studentorganisationer och nämnder 
 

LUS  
Från 1 november ska nästan all utbildning vid LU ges på plats. 

LUS har satt krav på LU kopplat till de nya kraven för permanenta 
uppehållstillstånd för forskare och doktorander. 
 
KK 
Full fokus på återöppning, alla nationer är nu öppna till full kapacitet. 
Det fanns en oro för ett kunskapstapp och nationerna har därför haft 
ett nära samarbete med tillståndsenhet och polisen. Lång 
handläggningstid för danstillstånd av polisen. Vissa nationer har fått 
krav på fler anställda ordningsvakter. Alla nöjda med återöppningen, 
kampanj för att bevara en bra nattkultur i Lund har spridits över 
landet.  

Bästa siffrorna på 6-7 år gällande medlemsantal.  

Stabilitet och regelbundenhet efterfrågas kring workshop om 
studentstaden och möte med koncernledningen. 

AF/KK/LUS ska bjuda in politiker och tjänstemän till en 
halvdagsutbildning om Lunds studentliv. Kontakt tas med 
studentsamordnaren innan utskick görs. 
 
AF  
Stort engagemang i utskotten och AF-borgen är mycket bokad.  

Karnevalsgeneral vald, Emil Fredberg. 
 
Kommunstyrelsen 
Lunds kommun behandlar budgetförslag i kommunfullmäktige 
under två heldagar i oktober.  

Fältgruppen förstärks. 
 
Byggnadsnämnden  
Den byggs för lite och det finns för lite planläggning. 
 
300 studentbostäder byggs av privat aktör i Västerbro. Planen för 
Smörkärnan 1 och 2 är på samråd till 22 december, 
https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/stadsplanering-och-
utbyggnad/detaljplaner/smorkarnan-1-och-2  
 
 
 

https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/stadsplanering-och-utbyggnad/detaljplaner/smorkarnan-1-och-2
https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/stadsplanering-och-utbyggnad/detaljplaner/smorkarnan-1-och-2
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Tekniska nämnden 
Cykelvägen runt Ideon planeras om för att bli bättre. 
 
Gällande spårvägen finns platser där de är särskilt farligt som nu ses 
över. Studentrepresentanterna låter hälsa att en sådan plats är norr 
om IKDC, Ideontorget. 
 
Fyra vagnar i drift, 2400 resenärer/dygn. 
 
Utbildningsnämnden  
Samarbetet med praktiknära forskning. Två tjänster går nu att söka 
där 30% av arbetstiden ägnas åt praktiknära forskning. 

Möjlighet har funnits att vaccinera sig på skolorna. 
 
Kultur- och fritidsnämnden – ingen representant närvarande 
 
Socialnämnden - ingen representant närvarande   
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§ 10 Mötet avslutas 
 

Fredrik Ljunghill avslutar mötet kl. 20.12. 
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