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§ 1 Mötets öppnande
- Ordförande Elin Gustafsson öppnar mötet och hälsar alla
välkomna.
- Fastställande av dagordningen enligt förslaget.
- Föregående mötesprotokoll bifogas till handlingarna.
§ 2 Presentation av mötets gäster – kommunstyrelsens presidium
Mötets gästades av kommunstyrelsens vice ordförande och andre
vice ordförande.
Emma Berginger är kommunalråd, vice ordförande i
kommunstyrelsen och ordförande för tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen är den kommunövergripande förvaltningen
med ansvar att lägga ett förslag till budget. Emma beskrev
budgetprocessen som är inne i en förändringsfas. Nämnderna får
beskriva sin verksamhet och resursbehov och
sedan
prövar
nämnderna behoven för att sedan lägga ett förslag på budget.
Christer Wallin är kommunalråd och oppositionsledare. Han
påtalade att partierna är relativt överrens om budgeten och att det är
endast 0.7% av den samlade budget som diskuteras och båda
sidornas politik gick igenom. De är överrens om den studentsatsning
som görs med ökade anslag till studenterna.
§ 3 Omvärlds- och trendanalys inför budgetarbetet
Jens Nilson, analytiker på kommunkontoret presenterade den
trend- och omvärldsanalys som görs inför budgetarbetet.
Utgångspunkten har varit de trender som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) identifierar. Utifrån dem så har det identifierats
trender som har bärighet på Lunds kommun. Se nedan samt bifogad
presentation.
SKL:s trender
Förändrade krav på välfärden
Generationsskifte
Ökad brist på chefer
Ökad urbanisering
Bilismen minskar
Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter
Ökat teknikstöd inom hälso- och sjukvård samt omsorg
Ständigt uppkopplade människor med nya förväntningar
Databaserat beslutsfattande
Tjänster dyrare och varor billigare
Från behovsdriven till identitetsdriven ekonomi
Lokal rådighet förändras
Näringslivet mer aktivt i samhällsbygget
Högre utbildning på distans hotar svenska högskolestäder
Ökad global sårbarhet

Lundatrender
Befolkningen förändras
Lunds attraktivitet och
Lunds kommun som
arbetsgivare
Platsen Lund - allt viktigare
med attraktiv, hållbar stad
Rådigheten minskar Lunds kommuns roll ändras
Tekniksamhället

Konsekvenser
för Lund
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Efter presentationen delades studentrådet in i grupper för att
diskutera omvärldsanalysen med utgångspunkt i följande frågor:
- Finns det något ytterligare som ska tillföras utifrån ditt/din
organisations perspektiv med studenterna som utgångspunkt?
- Delar du analysens slutsatser och synen på de utmaningar som
målas upp när det gäller studenter och unga vuxna? Saknas något?
Grupp: Emma, Matilda, Carl, Jan
- De håller inte med om chefsbristen. Det finns en kompetens hos
studenterna som kan tillvaratas. Inofficiella praktikplatser skapas i
studentlivet där praktik och ledarskapsövning sker.
- Utveckla information och kommunikation mellan aktörerna. Bland
annat koppla till att sprida information om kultur och
fritidsförvaltningens bidragssystem.
- Finansieringsfrågan. Nationerna är måna om att vara ekonomiskt
självständiga men är nu kopplade till universitet genom bidrag.
- Bilismen minskar och LUS önskar att se cykeltrafik om norm.
Grupp: Christer, Ulf, Sebastian, Filippa
- Bostäder är intressant med utgångspunkt för unga och studenter.
Det byggs mycket särskilt för studenterna. Ingen kan eller vill
uppskatta behovet av bostäder för att ge exakta siffror.
- Framtidens arbetstagare ser inte kommunen som potentiell
arbetsgivare – missar studentperspektivet.
- Studentmedarbetarsystemet är viktig marknadsföringsåtgärd även
om det är en marginell del som grupp som får möjlighet att jobba.
De vill hellre se en bredare bild med kommunens arbete för att ge
studenterna arbetsmarknadsanknytning under studietiden.
- Kommunen blir inte per automatik en mer attraktiv arbetsgivare
men kan visa sig som en potentiell arbetsgivare om man
marknadsför sig mer mot studentgruppen.
- Vad baserar sig resonemanget om unga som chefer?
Grupp: Elin, Zoltan, Linda, Angelica
- Hur ser vi på studenterna i kommunen? Är det tillfälliga besökare
eller en tillgång som medborgare? Större beaktande av detta!
- Glokala Lund är bra, vad har vi runtomkring oss och hur påverkar
det staden och dess medborgare?
-Me-generationen är inte så negativ som det verkar i analysen. Kan
ge positiva konsekvenser och kan ge upphov till nya sätt att arbeta.
- Omvärldens behov är viktigt och matchningen är bra att det lyfts i
analysen.
-Vad kommer att prioriteras i framtiden? Se till helheten och ta
hänsyn till vilka kompetenser som värdesätts i rekryteringarna. Se
till humaniora eller samhällsvetenskap som kompetenser. Vikten av
kritiskt granskande och språk i och med internationaliseringen.
Frågan lyftes hur synpunkterna kommer att tas tillvara. En
fördjupad diskussion är nu inledd med temat på studentrådet.
Susanna och Elin tar frågan vidare och kommer att återkoppla till de
som arbetar med analysen.
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§4 Skrivelse från LUS angående Lunds kommuns arbete med
arbetsmarknadsanknytning för studenter
Punkten inleddes med en dragning om studentrådets roll, det är
rådgivande organ där det kan ske diskussioner men rådet kan inte
fatta beslut. Att ta upp en skrivelse som LUS gör gällande
arbetsmarknadsanknytning är ett bra sätt att förankra förslag som
berör studenterna innan det kommer upp i de beslutande organen.
Lunds universitets studentkårer (LUS) har lämnat in en skrivelse
gällande arbetsmarknadsanknytning för studenterna. De önskar
att bredda perspektiven till att inte endast fokusera på studentmedarbetare. För att förtydliga studenternas koppling till kommunen
så önskas en samlad ingång där förslag på detta är uppsatsbank,
utlysning av praktikplatser samt ökade förekomst av
studie/fältbesök.
Studentrådet tycker att det är ett bra sätt att få in studenterna som
en del av kommunens kompetensförsörjningsarbete. Nyttigt sätt för
kommunen att bredda perspektiven och få in nya studentgrupper i
verksamheterna. Det finns fortfarande ett behov för studenternas av
att komma med egna initiativ och idéer direkt till förvaltningarna
och detta ska ses som ett komplement till en samlad ingång.
Studentrådet ställer sig bakom skrivelsen i enlighet med Lunds
universitets studentkårer förslag och den sänds till kommunstyrelsen
för vidare behandling.
§ 5 Kommunala studentrådets sammansättning, arbete och reglemente
Efter föregående studentråd som handlade om studentrådets roll
och uppdrag skrev ordförande Elin Gustafsson en skrivelse om
studentrådets sammansättning, arbete och reglemente. Det sker just
nu en översyn av nämndernas reglementen men studentrådets
reglemente ingår inte i denna översyn.
Skrivelsen föreslår att kommunstyrelsen ska inrätta en arbetsgrupp
med syfte att se över kommunala studentrådets arbetssätt och
riktlinjer samt ge kommunstyrelsen förslag på förändringar innan år
2015 är slut. En arbetsgrupp ska tillsättas med ledamöter från
kommunstyrelsen och studenterna.
Studentrådet tycker det är viktigt med en översyn för att kunna
förändra arbetsformerna. Angående sammansättningen av
arbetsgruppen lyfts det att nämndernas perspektiv behöver komma
in så att det inte bara blir fokus på kommunstyrelsen.
Studentrådet ställer sig bakom skrivelsen i enlighet med Elins
Gustafsson förslag och den sänds till kommunstyrelsen för vidare
behandling.
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§ 6 Årets mötetider
Studentrådets tider är fastslagna på föregående möte och nu togs
teman för kommande möten upp. Rådets teman kommer att vara
som följer:
16/6 Byggnadsnämnden
15/9 Tekniska nämnden
3/11 Utbildningsnämnden
8/12 Kultur- och fritidsnämnden
2016 Socialnämnden
Det framkom ett önskemål om att ha ett tema med det
miljöstrategiska arbetet särskilt med koppling till förankringen av
LundaEko. Det skulle kunna ske som ett komplement till
nämndstemana under hösten.
§ 7 Övriga frågor
Siste April närmar sig och då håller LUS vice ordförande håller tal.
Den förste maj är det rektorsuppvaktning.
Frågan uppkom om varför inte studentrådets handlingar finns i
mötesportalen. Susanna kollar upp och återkommer.
Teknologkåren tackas för trevligt värdskap.

§ 8 Mötet avslutande
Ordförande Elin Gustafsson avslutar mötet klockan 20.06
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