Kommunkontoret

Sammanträdesprotokoll
2015-02-17

Strategisk utvecklingsavdelning
Susanna Hansson
+46-46-35 57 48
susanna.hansson@lund.se

Kommunala Studentrådet

Plats och tid:
Sessionssalen, Stadshuset. Tisdagen den 17 februari 2015, kl 18:00-20.15

Ledamöter:

Elin Gustafsson (S)
Angelica Kauntz (FI)
Ulf Nymark (MP)
Matilda Wennberg (S)
Amanda Bjernestedt (MP)
Jesper Sahlén (V)
Carl Artéus
Linda Nihlwing
Hanna Thörnblad
Rasmus Kjellén
Sebastian Persson
Markus Lantz (M)
Zoltan Wagner (KD)
Mattias Horrdin (C)
Daniel Lundell
Aron Klingberg

Övriga närvarande:

Susanna Hansson

Underskrifter:

Kommunstyrelsen, ordförande
Kommunstyrelsen, ledamot
Byggnadsnämnden, ledamot
Kultur och fritidsnämnden, ledamot
Socialnämnden, ledamot
Utbildningsnämnden, ledamot
Kuratorskollegiet
Kuratorskollegiet
Lunds Universitets Studentkårer
Lunds Universitets Studentkårer
Lunds Universitets Studentkårer
Kommunstyrelsen, ersättare
Kultur och fritidsnämnden, ersättare
Socialnämnden, ersättare
Lunds Universitets Studentkårer
Lunds Universitets Studentkårer

Kommunkontoret, sekreterare

Sekreterare
Susanna Hansson

Ordförande
Elin Gustafsson

Justerare
Sebastian Persson

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 LUND

Stortorget 7

046-35-50 00

046-15 22 03

www.lund.se

lunds.kommun@lund.se

1 (4)

Kommunkontoret

Sammanträdesprotokoll
2015-02-17

Strategisk utvecklingsavdelning

§ 1 Formaliapunkter
Ordförande Elin Gustafsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
En kort presentationsrunda genomförs.
– Sebastian Persson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
– Föredragningslistan fastsälls
– Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna
§ 2 Introduktion till Lunds kommun och Lunds studentliv
Susanna Hansson presenterar Lund kommun. Lund är Sveriges 12:e
största kommun och har 115 00 invånare varav 85 000 bor i tätorten.
18 % av medborgarna är utrikesfödda och det finns över 130
nationaliteter i staden. Det finns 9000 medarbetare varav 330 är
chefer. Det finns mer än 250 olika yrkesgrupper och medarbetarna
finns på 12 olika förvaltningar. Lunds kommun styrs av
kommunfullmäktige som i sin tur utser kommunstyrelsen. Sedan
finns det 11 nämnder varav fem nämnder är representerade i
studentrådet. Studentrådet är ett av fyra kommunala råd och det är
ett rådgivande organ. Syftet med studentrådet är att utbyta
erfarenheter, ömsesidigt informera varandra och verka för att Lund
ska bli en bättre studentstad.
Sebastian Persson presenterar Lund studentliv. Lunds studentliv
består av kårerna, Lunds universitets studentkårer (LUS),
nationerna, Kuratorskollegiet, Akademiska Föreningen samt
samverkansorganen mellan ovanstående.
Studentkårerna är
ansvariga för utbildningsbevakning och påverkansarbete mot
lärosäte, kommunala, regionala och nationella aktörer. De har 30-35
heltidsarvoderade studenter. Lunds universitets studentkårer är en
paraplyorganisation för studentkårerna vid Lunds universitet.
Nationerna tillhandahåller verksamhet som berikar studenternas
sociala liv. De har över 30 heltidsarvoderade. Kuratorskollegiet
paraplyorganisation för nationerna vid Lunds universitet.
Akademiska föreningen är en stor ideell studentorganisation som
under sig samlar studentkultur i alla dess former och är verksam i
nästan varje hörn av Lunds studentliv.
AFKKLUS är arbetsnamnet på det samarbete som AF, KK och LUS
har. Studentlund är ett samarbete mellan 12 nationer, AF och 6
studentkårer. Studentlund går under parollen ”Ett studentliv, ett
medlemskap”
Båda presentationerna bifogas protokollet.
§ 3 Vad vill vi med studentrådet?
Ordförande Elin Gustafsson inleder med att berätta om sina visioner
för studentrådet. Hon vill att rådet ska kännas viktigt och
meningsfullt och för att det ska göra det så behöver rådet ha bättre
förberedelsematerial och ges möjligt att läsa in sig på mötets tema
redan innan mötet. Det är viktigt att nå handling och inte bara
informera varandra. Tanken är att bygga upp teman runt de
närvarande nämnderna och på så sätt bjuda in relevanta
nämndspresidier för att få en fördjupad diskussion på mötet.
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Efter Elins inledning så delades rådet in i grupper för att diskutera
följande frågor: förväntningar, representation i rådet och förankring i
respektive
organisation
samt
kommande
mötesteman.
Sammanfattningsvis så diskuterades följande frågor i de olika
grupperna:
Förväntningar

– Studentrådet ska fungera som en brygga mellan nämnder och
studenterna.
– Viktigt att frågor kommer upp i rådet i tid och inte när det är
dags för beslut för då är det ofta för sent att påverka.
– Nämndledamöterna lyfte att det är kort tid och svårt att parera med
när ärendena kommer upp i nämnderna.

– Studentrådet behöver hitta nya vägar för att bryta ner och
problematisera frågorna.
– Teman ska förberedas med underlag att läsa på för att få
bättre diskussioner.
– Mer visionära frågor i rådet. Vill ha mer insikt och kunskap om
de stora politiska, strategiska frågorna.
Förankring
– Det är viktigt att även hitta andra forum för studenterna att möta
politiker som ett komplement till studentrådet.
–Material
innan
mötet
för
att
diskutera
med
medlemsorganisationerna.
– Svårt att veta vad som förväntas om man inte kan förbereda sig så
förberedelsematerial är bra.
– Viktigt att återkoppla till uppdragsgivarna; nämnderna och

studentorganisationerna.
– Rådets medlemmar kan bli bättre på att kommunicera till egna
organisationen att det finns ett forum att lyfta frågorna i.
– Studenterna ser över strukturen för att arbeta med
regionala/kommunal frågor inom sina organisationer för att minsk
aglappet då de byts ut ofta.
Kommande mötesteman
– Önskemål om att träffa Region Skåne och prata om
kollektivtrafik/campusbussar.
– Kopplingen till naturen kan ökas genom ökad information om hur
man kan ta sig till havet och Skrälle.
– Bostadsfrågan ser bättre ut än tidigare så angripa den på nya sätt.
–Studiesociala situationen efter studentlivet med en

arbetsmarknadsdiskussion
– Hur integreras studenterna i de östra kommundelarna?
– Hur bemöts studenter med olika bakgrund i studentlivet?
Fika under gruppövningen.
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§4 På gång i nämnder och studentorganisationer
Utbildningsnämnden har tillsatt en politisk referensgrupp för
lokalfrågor bland annat gällande Vipan och Komvux.
Socialnämnden ser över boendelösningar för EU-migranter,
Smålands nation är aktiva och även möjligt för andra
studentorganisationer att aktivera sig och söka pengar.
Föreningsbidrag har utbetalats till juristjouren.
Kultur och fritidsnämnden har en stor föreningsbidragsremiss
som studenterna bereds möjlighet att svara på.
Byggnadsnämnden arbetar med en fördjupad översiktsplan
över Öresundstågen, Lunds nation vill bygga mer bostäder i
anslutning till sitt nationshus.
Kommunstyrelsen arbetar med utveckling av Lunds centrum
vilket kallas centrumlyftet, centrala Brunnshög och Lund C.
Budgetprocessen för 2016 har dragit igång och kommunen har
tillsammans med polisen i Lund har gjort medborgarlöften.
Övrigt – studentmedarbetarna håller på att avsluta sina projekt.
Pilotprojektet ska utvärderas men den generella bilden är att
det har varit lyckat. Lunds kommun har varit med på Arrival
Day och Hälsningsgillet. Den 28 mars är det Earth Hour.
Akademiska
föreningen
har
2000
aktiva
och
har
föreställningar nio månader av tolv i AF Borgen. Det är
rektorsafton med den nya rektorn.
Kuratorskollegiet
har
genomfört
ansvarsfull
alkoholhanteringsutbildning. Terminsräkningsföreningen har
ett nytt
medlemssystem.
LUS – en ny rektor har installerats och en ny ordförande i
universitetsstyrelsen till träder snart. Det togs ett antal
rektorsbeslut utan insyn av studenterna och det utreds nu.
Bopoolens roll och utveckling framöver diskuteras i
styrgruppen. LUS fyller 20 år och detta kommer att firas.

§ 5 Årets mötestider
Årets mötestider fastställs enligt förslag till den: 7/4, 16/6, 15/9,
3/11 och 8/12. Samtliga är klockan 18:00 och kommande studentråd
kommer att vara på AF Borgen.
Temat på kommande möte fastställdes till budgetprocessen 2016
med tillhörande omvärldsanalys. Inför kommande möte ska en plan
med mötenas olika teman presenteras.

§ 6 Övriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit.

§ 7 Mötet avslutande
Ordförande avslutar mötet kl 20.15.
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