Kommunkontoret

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

Strategisk utvecklingsavdelning
Gunnel Dymling
+46-46-35 53 67

Kommunala Studentrådet

Plats och tid:
Sessionssalen, Stadshuset. Tisdagen den 28 februari 2017, 19.00 – 20.30

Ledamöter:

Elin Gustafsson (S)
Zoltan Wagner (KD)
Klas Svanberg (M)
Björn Sanders
Lehman Benson

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

Jacob Adamowicz
Sofia Jörnlid
Hannes Brattgård
Björn Lindquist

Övriga närvarande:

Underskrifter:

Gunnel Dymling

Lunds kommun, sekreterare

Sekreterare
Gunnel Dymling
Ordförande
Elin Gustafsson
Justerare
Björn Sanders

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 (3)

Kommunkontoret

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

Strategisk utvecklingsavdelning

§ 1 Mötets öppnande
• Presentationsrunda
• Föregående mötesprotokoll godkändes
• Val av justerare: Björn Sanders
• Fastställande av föredragningslistan
• Justering av avseende kuratorskollegiets representation sker till nästa möte
§ 2 Konkretisering av och fortsatt arbete i Studentrådet utifrån
Avsiktsförklaring mellan Lunds kommun, Akademiska Föreningen,
Kuratorskollegiet och Lunds Universitets studentkårer
Efter gruppdiskussioner sammanfattades rådets synpunkter enligt följande:
• Fördjupning av A, B, C-certsutbildningar. Kan vi visa ökad tydlighet från
kommunen att vi gör det tillsammans?
• Prioritera dialog och förståelse mellan räddningstjänst och tillståndsenheten i
relation till studentlivet
• Samarbeta med socialförvaltningen generellt.
• Fördjupa välkomstarbetet vid terminsstart, välkommen till Lund inte bara till
studentlivet
• Gemensamt driva frågan nationellt om att få högskolepoäng för att sitta som
heltidare – på så sätt kan en få CSN och ökar möjligheten för fler att vara
aktiva inom studentlivet.
• Jobba generellt mer aktivt mellan kommun och studentliv för att få ett ökat
medlemsantal inom studentlivet.
• Stötta studentlundskoordination – bättre och mer utbyte med ex
näringslivsavdelningen.
• Verka för bättre samverkan mellan myndigheter och studentlivet
• Hitta en morot för att få folk att skriva sig i Lund: Dela ut välkomstpaket
alternativt lotta ut busskort eller cykel. Samt samarbeta med olika aktörer
kring vikten av att du behöver vara skriven i Lund.
• Långsiktig målsättning: att skapa en välkomnande studentstad
• Behöver vi ha en studentlots – eller hur kan studentsamordnaren bidra till
detta
• Marknadsföring: Kulturevenemang måste synas på hemsidan både för
studentlivet och kommunen
• Att bistå varandra och hjälpa varandra med informationsspridning
• Identifiera och samarbeta med andra studentorganisationer
• Följa upp kommunens bidragssystem och dess påverkan för bredden i
studentlivet
• Underhålla och stötta mängden studentorganisationer
• Länkar på hemsidan till alla nationer/kårer
• Öppet hus hos kommunen för att visa på verksamhet
• Aktivt arbeta för att söka studenternas åsikter genom att ha LUS som en
naturlig remissinstans och bereda möjlighet för LUS att ta till sig och svara
på relevanta remisser.
• Vid relevanta utredningar och projekt inom kommunen blir studenter
inbjudna till samråd.
• När nämnder diskuterar ärenden som direkt berör studenter bjuds LUS in att
medverka i diskussionen.
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• Kommunen och studentorganisationerna arrangerar en gemensam konferens
för hur Lund kan utvecklas som en studentstad.
• Mottagning av internationella studenter i samarbete för vidareutvecklad
internationalisering.
• Välkomstpaket från kultur och fritid till personer som skriver sig i staden.
Kan exempelvis vara badhusbesök, läsplatskarta, kulturen-éntre. Detta
skulle Lunds kommun, Lunds universitet och studentorganisationerna
eventuellt göra gemensamt.
• Utreda vilken roll studentkulturen har i Lund.
• Etablera ett samarbete mellan konsthallen och konstsamlingen på AF.
• Utreda vilken roll studentidrotten har i Lund och om de ges förutsättningar
att bedriva sin verksamhet.
• Arbeta vidare med kompetensförsörjning genom exempelvis stöd till
förvaltningen i hur de kan erbjuda praktikplatser, examensarbete och
sommarjobb.
• Öka kunskapen om studentlivets organisering och kultur i hela kommunen
genom att förvaltningschefer kontinuerligt bjuds in till kommunala
studentrådet och att studentorganisationerna erbjuder fortbildning för
kommunens tjänstemän.
• Samverka med intentionen att nå ut med studentkulturen till medborgare i
Lund som inte är studenter.
• Etablera en gemensam styrgrupp för arbetet med siste april.
Kommunala Studentrådet beslutar
att uppmana kommunstyrelsens arbetsutskott att bjuda in representanter från
studentorganisationerna för att diskutera om konkretisering av samverkansavtalet
utifrån Studentrådets diskussioner 28/2 2017.
§ 5 Vårens möten
Studentrådet beslutar att Studentrådets möte den 13/6 ställs in och istället kommer
mötet att hållas torsdagen den 6/4 kl 18.00. Kulturtema på dagordningen.
Den 16 maj firar LUS 150 års jubileum. Kommunen vill gärna uppmärksamma
detta och gemensamt med LUS planeras ett särskilt arrangemang med inbjudna
från andra studentstäder, paneldiskussioner mm.
Studentrådet beslutar godkänna denna arbetsinriktning.
§ 6 Övriga frågor
Björn Sanders rapporterar att ny rekrytering av prorektor pågår,
Elin Gustafsson rapporterar att rekrytering av ny studentsamordnare pågår,
Klas Svanberg rapporterar om planer på nya studentbostäder .
§ 7 Mötet avslutande
Ordförande Elin Gustafsson avslutar mötet klockan 20.30
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