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Sebastian Pfaff, Lunds universitets studentkårer
Kotten Forsberg, Lunds universitets studentkårer
Lehman Jr. Benson, Lunds universitets studentkårer
Adam Hartzell, Kuratorskollegiet
Julia Carldén, Kuratorskollegiet
Alice Idéhn, Kuratorskollegiet

Jeanette Persson, Sekreterare

Sofia Bjursåker, Akademiska Föreningen
§ 1–4
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§1

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Ljunghill öppnar mötet kl 17.45.

Ny punkt läggs till dagordningen ”Val av justerare”. Sofia Bjursåker,
Akademiska Föreningen väljs till justerare.
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§2

Diskussion: Lunds kommuns handlingsplan
för studentsamverkan 20/22

En arbetsgrupp inom studentrådet har under jan-feb arbetat fram ett
förslag till reviderad handlingsplan för 2020/2022. Den röda tråden
är ökade kontaktytor och samverkan mellan kommunen och
studentorganisationerna. Handlingsplanen har efter revideringen en
hög grad av ömsesidighet, vilket stärker det gemensamma
ägandeskapet.
En nyhet är införandet av en genomförandegrupp beståendes av
representanter från studentorganisationerna, studentsamordnaren
på Lunds kommun samt adjungerade tjänstepersoner från Lunds
kommun. Studentrådet är positiva till denna gruppering.

Handlingsplanen har gått på remiss till studentrådet samt till
berörda förvaltningar. Nästa steg är att handlingsplanen antas av
kommunstyrelsen. Alla partier kommer processa planen internt och
komma med synpunkter på innehållet innan beslut fattas.

Samtliga områden, mål och aktiviteter lästes igenom under mötet
och rådet beslutade att följande redaktionella ändringar ska göras i
handlingsplanen innan den går till kommunstyrelsen för beslut i juni:
-

Mål 2.1:

-

Mål 2.2:

-

Mål 4.3:

Aktiviteten: Kommunen ska marknadsföra staden med hjälp av
studentlivet och ta fram material som studentorganisationerna kan
använda för att informera om kommunen.
Anledning till ändring, förtydligande.

Aktiviteten: Studentorganisationerna uppmuntras att ansöka om att
inkludera sina publika, kostnadsfria evenemang i kommunens
plattformar exempelvis Vinterlund och Kulturnatten samt ge förslag
till programpunkter de önskar medverka med i Sommarlund.
Anledning till ändring, att öppna upp aktiviteten mer för tolkning, då
AF eftersöker mer tydliga aktiviteter som utökar samarbetet.
Aktiviteten: Kommunen bistår AF och KK med att ta fram planer för
krishantering.
Ansvarig ändras från AF/KK till studentorganisationerna.
Anledning till ändring, att vara konsekvent gällande ansvarig
organisation.
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Vissa av planens aktiviteter anses otydliga, men kommer
förtydligas av genomförandegruppen när denna sätter igång sitt
arbete i höst.

Viktigt att Kuratorskollegiet, Huskollegiet och nationerna bjuds
in till forum där bostäder för studenter diskuteras.
AF bistår gärna med den kompetens som
bostadsombudsmannen besitter vid studentrådsmöten, då
bostadsfrågor ofta kommer upp till diskussion. LUS lägger till att det
finns många andra som arbetar med bostadsfrågan som isf också
skulle kunna vara med.
Det finns önskemål om att Lunds kommun tydligare
kommunicerar att man ser sig själv som en studentstad

Kommunstyrelsen har redan fattat beslut om att ett
välkomstpaket ska utredas. Aktiviteten att utreda ett välkomstpaket
borde därför kunna vara skarpare formulerat. När aktiviteten
formulerades var inte beslutet i KS fattat och därför låter vi
formuleringen stå kvar.
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§3

Aktuellt i studentorganisationer och
nämnder

Kommunstyrelsen
Läget är gott, men pandemin påverkar många verksamheter.
Sjukfrånvaron inom kommunen är lägre än föregående år samma
period. KS har godkänt att kommundirektören köper
sjukvårdsprodukter (munskydd, förkläden etc.) till ett värde av 20
miljoner kr.

IT-avdelningen har utvecklat en mjukvara där det går att följa olika
parametrar kring pandemins utveckling och snabbt agera på
förändrade förhållanden.
KS har beslutat om att låta kommunkontoret tillsammans med
studentorganisationerna ta fram förslag på ett välkomstpaket för
studenter.
Byggnadsnämnden

Den planerade dialogen med studentbostadsaktörer i maj flyttas till
september.
Tidig dialog förs med en ny bostadsaktör. Aktören önskar kalla
studenter till referensgrupp för att ta reda på vad studenterna
önskar av sitt boende.
Utbildningsnämnden

Pandemin har medfört att inget högskoleprov kunde skrivas under
våren. Många fler har velat genomföra prövningar som hanteras av
vuxenutbildningen.
Gymnasieutbildning genomförs på distans. Studentutspringet är
begränsat till att 1 anhörig får närvara.
Kultur och fritidsnämnden, tekniska nämnden och
socialnämnden medverkade ej under mötet.
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Verksamheterna har fått ställa om. Det studiesociala har hittat nya
sätta att umgås.
Renovering av Borgen är nu klar. Evenemangen i samband med
öppningen av AF Borgen efter renoveringen fick ställas in. Corona
slår hårt mot Borgen ekonomiskt.

Oro inför hösten ur ett ekonomiskt perspektiv, då verksamheten är
beroende av medlemsavgifter via Studentlund, men även oro för
engagemanget hos studenter när verksamheten tvingas begränsas.
Medskick från AF: AF ser gärna mer dialog och samarbete med
kommunen, från båda håll, gällande rådande kris.
LUS

Karnevalsorganet har beslutat om en karneval 2022. En kommitté
väljs till februari.

I juni fattas scenariobeslut gällande vilka utbildningar som flyttas till
Brunnshög.
KK

Kärnverksamheten med klubbar och sittningar etc har stängts ner
pga pandemin, vilket slår hårt mot nationerna och KK. Det finns en
oro inför hösten om verksamheten inte kan bedrivas som vanligt.
Nationerna planerar tillsammans med polisen en kampanj mot
narkotika som eventuellt lanseras i början av hösten.
Övrigt:

Det planerade studentrådsmötet 3/6 ställs in. Sekreteraren
återkommer med mötestider för hösten.

Ordförande tackar ledamöterna från studentorganisationerna för
den gångna våren och poängterar vikten av god överlämning för att
studentrådet ska kunna få en flygande start till hösten.
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§4

Mötet avslutas

Ordförande Fredrik Ljunghill avslutar mötet kl 19.30.
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