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Kommunala studentrådet 
 
Tid och plats 2022-08-30 klockan 18.00–20.00, Kommunkontoret 

(Vintergatan), Bruksgatan 22 
  
Beslutande  
Ledamöter Fredrik Ljunghill (M)        Kommunstyrelsen, ordförande 

Helmut Moser (V)              Byggnadsnämnden 
Katarina Sjöberg (FNL)    Socialnämnden 
Teresia Ställborn (MP)     Socialnämnden 
Adrian Kasperczyk (L)      Utbildningsnämnden 
Jesper Sahlén (V)                Utbildningsnämnden 
Fabian Solberg Akademiska Föreningen 
Magdalena Wilroth   Akademiska Föreningen 
Emmy Svensson Lunds universitets studentkårer, 
                                                  vice ordförande 
Johan Larsson Lunds universitets studentkårer 
Ellen Che Belcher Lunds universitets studentkårer 
Axel Syrén  Lunds universitets studentkårer 
Emelie Zhu  Lunds universitets studentkårer 
Erik Granfeldt Kuratorskollegiet 
Oliver Skoglund Kuratorskollegiet 
Alexandra Gäddnäs   Kuratorskollegiet 
Malin Karlsson  Kuratorskollegiet 

  
 

 
 
Övriga närvarande Max Lundberg                     AF Bostäder 
 

 
 
 
Justerare Fabian Solberg, Akademiska Föreningen 
  
Paragrafer § 1–14 
  
Tid och plats för justering 7 september kl. 9.00, Rådhuset 
 
 
 
 
 
 
 



    
Kommunala studentrådet Protokoll 2 (17) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2022-08-30 KS 2022/0538 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Jeanette Lunde 
  
  
Ordförande  
 Fredrik Ljunghill (M) 
  
  
Justerare  
 Fabian Solberg 
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§ 1 Mötets öppnande  
 

Fredrik Ljunghill (M), kommunala studentrådets ordförande, öppnar mötet kl. 18.00.  
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§ 2 Val av justerare   
 

Fabian Solberg, AF, väljs till justerare. Justering sker 7 september kl. 09.00 i Rådhuset, 
Stortorget.   
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§ 3 Fastställande av föredragningslistan  
 

Föredragslistan fastställs.  
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§ 4 Presentationsrunda  
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§ 5 Adjungeringar 
 

Max Lundberg, bostadsombudsman, AF Bostäder adjungeras till mötet.   
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§ 6 Val av vice ordförande  
 

Emmy Svensson, ordförande LUS, väljs till kommunala studentrådets vice ordförande ht22-
vt23.   



    
Kommunala studentrådet Protokoll 9 (17) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2022-08-30 KS 2022/0538 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 7 Föregående mötesprotokoll (bifogat till handlingarna)  
 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.  
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§ 8 Kommunala studentrådets syfte och roll 
 

Fredrik Ljunghill, kommunala studentrådets ordförande, föredrar kommunala studentrådets 
roll. Rådet ska vara ett forum för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 
föresträdare för studenterna.  

Kommunen ska samråda och informera och hämta in synpunkter. Studentorganisationerna 
ska informera om och ge förslag till lämpliga förändringar och åtgärder i kommunens 
verksamhet. 

Rådet är knutet till kommunstyrelsen och består av 12 ledamöter från nämnder med ansvar 
för frågor som berör studenter samt 12 representanter för AF/KK/LUS. Rådet sammanträder 
4-6 gånger/år. Varje möte har ett tema som fastställs gemensamt av ordförande och vice 
ordförande.  

Studentrådet ska medverka i utarbetande och uppföljning av handlingsplan för 
studentsamverkan. Rådet hanterar även remisser som inkommer från kommunens 
förvaltningar.  
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§ 9 Workshop om Handlingsplan för studentsamverkan 20-22 
 

Workshoppen syftar till att ge underlag inför stundande revidering av Lunds kommuns 
handlingsplan för studentsamverkan 20-22. I tre grupper diskuterades:  

• Vilka områden behöver vi arbeta med för att utveckla studentstaden Lund? 
• För respektive område, vilket är nuläget och hur ser det önskade läget ut? 
• Vad fungerar bra med handlingsplanen? Vad behöver utvecklas? 

Handlingsplanen anses vara heltäckande och fånga in relevanta frågor. Bredden är positiv, 
men även en utmaning då aktiviteterna är många och oöverskådliga samt av varierande 
komplexitet. En utmaning ligger i förankring, framdrift och genomförande. Det gäller att hitta 
en form för arbetet där arbetsbördan för studentorganisationerna inte blir för stor och där 
kommunen är drivande motor.  
 

Konkreta förbättringsmöjligheter: 
 
- Se över formuleringen av respektive område så att de bättre fångar målsättningar och 
aktiviteter. Ett exempel är att område 4 tydligare bör handla om studenters mående och 
område 5 knytas starkare till karriär och etablering i Lund.  

- Förtydliga ansvaret för de olika aktiviteterna genom att uppge vilken 
organisation/förvaltning som ska genomföra insatsen.   

- Aktiviteter som sker mer sällan än 1 gång/år passar inte in studentlivets cykel. 
Aktiviteterna i planen behöver ske regelbundet för att inte tappas bort.   

- Särskilj enkla och mer komplexa aktiviteter. Detta kan göras genom en bifogad checklista 
för enklare ärenden som är lätta att följa upp. Handlingsplanen kan sedan vara inriktad på 
strategiska, komplexa och mer långsiktiga frågor som följs upp under studentrådets möten.  
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§ 10 Paus  
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§ 11 Vägen framåt med Handlingsplan för studentsamverkan 
 

Studentrådet uppdrar åt studentorganisationerna att under hösten påbörja processen inför 
revidering av handlingsplanen i samråd med studentsamordnaren Jeanette Lunde. Jeanette 
sammanställer resultatet från workshop:en och sammankallar därefter till möte. 
Målsättningen är att ta fram ett utkast till reviderad handlingsplan till studentrådets första 
möte 2023.     
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§ 12 Uppföljningspunkter från kommunala studentrådets möte 31 maj  
 

• Rådets sekreterare undersöker hur räckvidden ser ut för Lunds kommuns 
evenemangskalender. 

Statistik går att ta fram via Visit Lund, men behöver efterfrågas direkt i samband med 
eventet för att datan inte ska försvinna eller Google ändra sina algoritmer. En sökning 
visade att i november 2021 var Halllandsspexet det 82:e mest klickade eventet av 400 
publicerade. 

• Rådets sekreterare skickar ut Bombens bostadsrapport med protokollet. 
 
Mail med rapport skickad 16 juni. 
 

• 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. 
 
Inget underlag kom in.  
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§ 13 Aktuellt i studentorganisationer och nämnder. Vad har 
återkopplats till nämnd/studentorganisation från föregående möte?  
 

Kommunstyrelsen  

Ett beslut om dubblerat bidrag till Vattenhallen ska tas 

Förslag att höja aktivitetsstödet till föreningslivet för att kompensera för ökade kostnader i 
samband med Ukrainakrisen 

  

Utbildningsnämnden  

Första nämndsmöte i september, inget att rapportera 

 

Byggnadsnämnden  

Fortsatta diskussioner om översiktsplanen under hösten 

Motion från Miljöpartiet om att utveckla studentstaden Lund besvarad 

  

Socialnämnden  

Hoppas kunna ordna praktikplatser till alla 

  

Tekniska nämnden samt kultur- och fritidsnämnden närvarade ej 

  

AF 

Utbildning i sexuella trakasserier i samarbete med studentprästerna för heltidare 

Hälsningsgille 6 sep 

  

KK 
Fysisk inskrivningsperiod första gången på 2 år 

Utbildning för tillståndsinnehavare – bästa resultatet någonsin! 

Arbetar för fler serveringsdagar 

  

LUS 

BoPoolens soffkampanj, många internationella studenter som anmäler sig 
Strategisk plan ska förhålla sig till verksamhetsplan  
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§ 14 Mötet avslutas 
 

Ordförande avslutar mötet kl. 19.50
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