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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: Freja Davidsson Bremborg, Kevin Bengtsson,
Sofia Brandt, Ellen Olsson
§ 2 Presentation: Lundakarnevalen 2018
Gästerna från karnevalskommittén presenterar arbetet med
Lundakarnevalen som går av stapeln 18 – 20 maj. Det är norra
Europas näst största ideella engagemang med 400 000 besökare,
60 000 sålda nöjesbiljetter och 30 miljoner kronor i omsättning.
2018 års karneval har tema Imaginalkarneval. Organisationen består
av 12 kommittéledamöter, 33 sektioner och 5600 ideellt engagerade
karnevalister. Sektionerna arrangerar nöjen och krogar, tar fram
karnevalsprodukter, arbetar med karnevalsområdet och
karnevalståget, samt administration, IT, kommunikation och vieri.
Nyheter i Lundakarnevalen 2018 är nöjet Operan samt food trucks
på området. Nytt i organisationen är att alla i karnevalskommittén är
heltidsarvoderade för sina uppdrag under våren och därmed kan
fokusera fullt ut på karnevalen. Man har höjt ambitionerna inom
miljöarbete genom att tillsätta en miljöchef som samarbetar med
ansvariga personer i varje ledningsgrupp för att säkerställa aktivt
miljöarbete i hela organisationen. Man har även antagit en ny
värdegrund för Lundakarnevalen.
Samarbetet med Lunds kommun handlar framför allt om färdvägen
för karnevalståget, avspärrningar, renhållning, tillstånd,
marknadsföring av Lund, samt äskande av pengar från
kommunstyrelsen.
Tågvägen är nu preliminärt bestämd och skiljer sig från tidigare år
på grund av byggarbetet i centrala Lund. Avspärrningarna kommer
vara runt ett mindre område än tidigare. Planeringen sker i
samverkan med tekniska förvaltningen. Gällande renhållning har
karnevalen ett samarbete med Lunds Renhållningsverk. Det pågår
en dialog om tillstånd med polis, tillståndsenhet och berörda
kommunala förvaltningar. Karnevalskommittén har även
regelbundna möten med kommunens säkerhetschef. Alla samarbeten
fungerar bra och och löper på i god tid enligt karnevalskommittén.
Utmaningar i år är att kommunicera den nya tågvägen samt att hitta
lokaler för nöjenas förberedelser och repetitioner.
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§ 3 Diskussion och dialog: Karnevalen och kommunen
Vad finns det för utmaningar och möjligheter i samarbetet kring
Lundakarnevalen? Hur sker samverkan idag och hur kan det
utvecklas?
Sammanfattning av punkter som lyfts i diskussionen:
 Det finns i dagsläget inga ”akuta” utmaningar i samarbetet
mellan kommunen och karnevalen. Det finns stor samlad
kompetens och erfarenhet från tidigare karnevaler i båda
organisationerna.
 Karnevalens organisation återuppstår vart fjärde år med nya
personer, därför är det viktigt med utvärdering och
dokumentation av samarbetet och rutinerna hos båda parter.
 Förberedande arbete är också av stor vikt eftersom
verksamheten ofta är i skarpt läge utan repetitioner.
Förutsätter god och tidig dialog mellan samarbetsparter.
 För gemensamma utmaningar som inte går att förutse, är det
viktigt med tydliga kontaktvägar som kan användas när en
situation uppstår.
 Lokalbristen – kan lokaler och resurser samutnyttjas mellan
studentorganisationerna? Studentrådet diskuterar även
möjliga alternativ bland kommunens lokaler.
 Inkludering – hur når karnevalen ut till olika målgrupper?
Karnevalen arbetar aktivt med detta.
 Lundakarnevalen 2018 engagerar fler karnevalister än
någonsin. Hur stor kan karnevalen bli samtidigt som den är
hållbar och uppfyller sitt syfte?
 Lundakarnevalen kan i framtiden ta del av förberedelserna
och efterarbetet omkring Siste april-firandet året innan
karnevalen, för att lära av en annan ”organiserad
spontanfest”.
 Viktigt att kommunicera att Lundakarnevalen är ett seriöst
arrangemang till både omvärld och samverkande aktörer.
Här kan kommunen ha en roll som etablerad samarbetspart.

§ 4 Avstämning av handlingsplan för studentsamverkan
Handlingsplanen, som innehåller mål och aktiviteter föreslagna av
studentrådet, är antagen av kommunstyrelsen. Det är den första
handlingsplanen för studentsamverkan i Lunds kommun och visar
på vikten av samarbete med studentorganisationerna samt konkret
hur samarbetet ska gå till. Arbetet ska följas upp regelbundet i
studentrådet. Handlingsplanen skickas ut till studentrådets
ledamöter.

§ 5 Aktuellt i studentorganisationer och nämnder
Kommunstyrelsen har antagit handlingsplanen för
studentsamverkan. Budgetdialoger och förberedelser pågår inför
nästa års budget.
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar på nästa nämndsmöte om
reviderade förslag till kulturpolitiskt program och ungdomspolitiskt
program efter remissyttranden från bl.a. studenterna. Förslagen går
därefter vidare till kommunstyrelsen och slutligen
kommunfullmäktige.
Socialnämnden har beslutat att stänga Systembolaget i Lund på siste
april likt tidigare år.
Tekniska nämnden har tagit upp nytt trafiksäkerhetsprogram,
diskuterar bl.a. utmaningar kring gångtrafikanter.
Utbildningsnämnden har haft möte på ombyggda Östervångskolan
som nu huserar Lunds kommuns internationella skola och har en ny
idrottshall som går att hyra.
Lunds universitets studentkårer är huvudmän i Lundakarnevalen och
arbetar nu med bl.a. fastställande av policys för karnevalen.
Förbereder inspel till den statliga utredningen av styrning och
resurstilldelning till universitet och högskolor. För dialog med
Science Village Scandinavia om vilken utbildningsrelaterad
verksamhet som ska finnas i Brunnshög. Fortsatt samarbete med LU
och övriga studentorganisationer efter #metoo med bryta
tystnadskultur och främja en jämställd akademi.
Kuratorskollegiet har tillsammans med AF och LUS arrangerat
utbildningar i ansvarsfull alkoholhantering. Arbetar med förbättrat
krogklimat och ökad trygghet. Huskollegiet ser över behov och
utmaningar kring nationernas bostadsverksamhet.
Akademiska Föreningen utvecklar samarbetet med kommunen
omkring Studentinfos verksamhet. Har kontakt med Lunds konsthall
för möjligt samarbete med AF:s konstsamling. Ombyggnationer är
på gång i AF-borgen.

§ 6 Nästa möte
Nästa möte är den 10 april.

§ 7 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 8 Mötets avslutande
Ordförande Elin Gustafsson avslutar mötet kl. 20.05.
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