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§ 1 Mötets öppnande
 Ordförande Elin Gustafsson öppnar mötet kl. 18.00
 Presentationsrunda
 Val av justerare: Martin Hansen
 Föredragningslistan fastställs
 Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna
 Adjungeringar: Lina Heimer, Anna Sigurgeirsdottir och Görel
Hansson
§ 2 Presentation och diskussion: Ungdomspolitiskt program
Gästerna Anna Sigurgeirsdottir, verksamhetsutvecklare
Ungdomspolitiken i Lund, Lina Heimer och Görel Hansson,
utvecklingsstrateger på Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar
ungdomsverksamheten samt arbetet med att ta fram ett nytt förslag
till ungdomspolitiskt program. Kultur- och fritidsnämnden förväntas
besluta att skicka förslaget på remiss 16 november. Därefter pågår
remissperioden fram till den 9 februari 2018. Studenterna har då
möjlighet att inkomma med yttrande över förslaget. Till slut
fastställs programmet i kommunfullmäktige i slutet av våren 2018.
Ungdomspolitiken i Lund samordnar kommunens ungdomspolitiska
arbete med målgruppen unga 13 – 25 år. Verksamheten, som består
av två ungdomsombud som själva är under 25 år och en
verksamhetsutvecklare, arbetar både strategiskt och operativt med
ungdomsfrågor i hela kommunen. Exempelvis arbetar man med
ungas inflytande genom ungdomsting, fungerar som länk mellan
kommunens ungdomar, civilsamhälle, tjänstepersoner och politiker,
och arbetar aktivt med mångfald, tillgänglighet och normkritik.
Den öppna ungdomsverksamheten arbetar främjande för
målgruppen unga 12 – 25 år. De har både mötesplatser och
fältgrupper. Det övergripande målet för Ungdomspolitiken och den
öppna ungdomsverksamheten är att alla ungdomar ska ha goda
levnadsvillkor, makt att forma sitt liv och inflytande över
samhällsutvecklingen.
Uppdraget att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt program har
föranletts av att ungas förutsättningar har förändrats på senare tid,
att den öppna ungdomsverksamheten i Lund har ny inriktning och
att den nationella ungdomspolitiken har nya prioriterade områden:
ungas inflytande, ungas egen försörjning och ungas psykiska hälsa.
Kommunens nya ungdomspolitiska program ska utgå från den
nationella ungdomspolitiken och från kommunens vision.
Programmet är långsiktigt strategiskt och gäller tillsvidare. Utifrån
programmet tas treåriga handlingsplaner fram. Arbetsgruppen kan
återkomma till studentrådet för att diskutera konkreta förslag till
handlingsplanerna.
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Programförslagets tre vägledande principer är: Ett egenvärde och
fler mervärden, En kunskapsbaserad ungdomspolitik och Ur
ungdomars perspektiv. Förslagets tre utvecklingsområden är Lika
möjligheter, Inflytande och delaktighet, samt Hälsa. Samverkan med
civilsamhället, inte minst studentlivet, är centralt för arbetet med
alla tre områden.
Diskussionsfråga: Vilka ungdomspolitiska områden är viktigast för
kommunen och studentlivet att samverka kring?
Sammanfattad diskussion:
Det är viktigt att ungdomsfrågor och studentfrågor diskuteras
gemensamt eftersom det är liknande målgrupper och utmaningar
som avses.
Bland de föreslagna utvecklingsområdena är ungdomars hälsa
grundläggande. God hälsa leder till framgångar inom övriga
områden. Den psykiska ohälsan är särskilt aktuell.
För studenter är oro för framtiden och brist på meningsfull fritid två
ohälsofaktorer. Prokrastineringsbeteende är vanligt och leder både
till oro och brist på tid till hälsofrämjande aktiviteter. Studenthälsan
och Fontänhuset i Lund gör viktiga insatser genom kurser för att
motverka prokrastinering hos studenter. Även kultur- och
fritidsverksamhet kan verka hälsofrämjande. Kommunen har en
viktig roll i att skapa och främja meningsfulla fritidsaktiviteter samt
att göra dem attraktiva för ungdomar, inklusive studenter.
En annan viktig hälsofaktor är utbildningsnivå. Där är studenterna
viktiga förebilder för yngre ungdomar i Lund.
Studentorganisationerna kan bidra till ökat intresse och förståelse för
högre utbildning hos gymnasieungdomar. De kan exempelvis delta
på inspirationsdagar och besöka gymnasieskolor. Där kan de berätta
om bredden bland universitetsutbildningarna och inom studentlivet,
för att visa på att studentlivet är inkluderande och öppet för alla.
Kommunen bör informera ungdomarna om fördelarna med högre
utbildning och att det är möjligt att själv anpassa sin
utbildningsinriktning med exempelvis fristående kurser.
Det är viktigt att ensamkommande ungdomar inkluderas i insatserna
som det ungdomspolitiska programmet utmynnar i.
§3 Diskussion: Handlingsplan för studentsamarbete
Studentrådet diskuterar förslaget till handlingsplan för
studentsamarbete för 2018 – 2019 som ska beslutas av
kommunstyrelsen. Förslaget har tagits fram av en styrgrupp med
politiker och studentföreträdare och innehåller studentrådets förslag
på aktiviteter som har sorterats under fem övergripande mål:
 Studenternas delaktighet i den politiska processen i Lunds
kommun ska stärkas,
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Studentlivets mångfald ska bibehållas och stärkas,
Lunds studentbostäder ska vara trygga och ändamålsenliga,
Studenter ska välkomnas som medborgare i Lunds kommun,
Studenters möjligheter att stanna i Lund efter studierna ska öka.

Gällande det sistnämnda målet så framförs att det behövs ett delmål
som syftar till att underlätta övergång från studentbostad till annan
bostad för att kunna stanna i Lund efter avslutade studier.
Ytterligare synpunkter till styrgruppen inför behandling i
kommunstyrelsens arbetsutskott, kan framföras till
studentsamordnaren.
Studentrådet beslutar
att ge studentsamordnaren i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt
delmål under Studenters möjligheter att stanna i Lund efter studierna
ska öka samt stämma av förslaget med styrgruppen inför behandling i
kommunstyrelsens arbetsutskott,
att skicka förslaget för vidare hantering och beslut i kommunstyrelsen.
§ 4 Information: aktuellt i studentorganisationer och nämnder
Kommunstyrelsen har beviljat medel till Miljöbron, en förening som
syftar till att öka samverkan mellan studenter och företag inom
miljöprojekt. Beslutat om renovering och målbild för Stadshallen
som mötesplats för demokrati och kultur. Fortsätter arbetet med
Lund som MR-stad. Haft stormöte med föreningar kring
Överenskommelsen, dit studentorganisationerna var inbjudna och
har fortsatt möjlighet att medverka framöver.
Utbildningsnämnden arbetar fortfarande med den nya
gymnasieskolan Hedda Anderssongymnasiet som behöver lokaler
inför höstterminen 2018. Lokalläget är svårt då även
gymnasieskolan Vipan ska byggas om ht 2018.
Kultur- och fritidsnämnden ska skicka kulturpolitiskt program och
ungdomspolitiskt program på remiss.
Socialnämnden arbetar för att motverka sitt ekonomiska underskott.
Tillståndsenheten utvärderar det nya remissförfarandet kring
serveringstillstånd.
Lunds universitets studentkårer har beslutat att arvodera hela
karnevalskommittén för att främja god arbetsmiljö och hållbar
arbetsbelastning för de som leder arbetet med Lundakarnevalen.
Diskuterar resursfördelning till högre utbildning och styrning av
lärosäten inför nytt förslag om detta från regeringen. Revidering av
studenternas rättighetslista pågår och LUS arbetar för att inkludera
doktoranders rättigheter.
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Kuratorskollegiet planerar vårens utbildningar för studentaktiva i
ansvarsfull alkoholhantering och krishantering. Samarbetar med
Lunds kommun genom Trygg Krog för att bland annat inkludera
arbete mot sexuella trakasserier i utbildningarna. Flera nationer har
dialog med Akademiska Hus kring byggplaner i Tornaområdet.
Blekingska nationen ska flytta och bygga nya bostäder vid Ideon.
Akademiska Föreningen har två spexpremiärer på gång,
Lundaspexet i samband med föreningens årsdag och Var Gladspexet. Har arrangerat en uppmärksammad och omdiskuterad
Studentafton med Alexander Bard.
§ 5 Höstens möten
Höstens sista möte är planerat till 7/12.
§ 6 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 7 Mötet avslutande
Ordförande Elin Gustafsson avslutar mötet kl. 20.00.

