Kommun och Regionkommittén 4 - Protokoll
(091104)
Närvarande

•
•
•
•
•
•
•

Elina Berg (ordförande)
Jakob Carlsson (LUNA)
Jonas Ericsson (SAM)
Lisa Andersson (LHK)
Elisabeth Gehrke (LUS)
Christian Stråhlman (LUS)
Dina Thufvesson (Kommunala studentrådet)

1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2 Val av sekreterare och justeringsperson
Kommittén valde Christian Stråhlman till sekretererare.
Kommittén valde Jonas Ericsson till justerare.

3 Justering av röstlängden
Kommittén var beslutsmässig.

4 Mötets behöriga utlysande
Kommittén ansåg mötet behörigen utlyst.

5 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt
Kommittén beslutade
att lämna punkten utan åtgärd.

6 Fastställande av föredragningslistan
Kommittén beslutade
att godkänna föredragningslistan.

7 Föregående mötes protokoll
Kommittén beslutade
att lämna punkten utan åtgärd.

8 Meddelanden
Elisabeth informerade om att regionen har lovat att permanenta studentrabatten i kollektivtrafiken.
Emellertid finns det ännu inte något system för att överföra ett studentkort till jojo-korten. Vi hoppas att
detta löses - snart.
Elisabeth informerade om att regionen kommer att inrätta ett regionalt studentråd enligt samma modell som
kommunala studentrådet i Lund. Vi måste ta en diskussion om hur mandat och liknande ska lösas.
Elina informerade om att det har hållits en SSÖ-konferens om obligatoriet. Rönte viss nationell
uppmärksamhet bland kårer.

9 Uppföljning av beslut och verksamhetsplan
Kommittén konstaterade att p.g.a. de framgångar som LUS har haft (se Meddelanden) är det enda som
återstår i verksamhetsplanen att göra en jäkligt bra bostadsundersökning.
Kommittén beslutade
att man har varit jäkligt framgångrika.

10 Remiss
Elisabeth presenterade ett förslag till remissvar om Veberöd som dock inte är helt klart. Kommittén gillade
detta.
Elina uppmanade ledamöterna att vara uppmärksamma på att ett slakteri i Kävlinge ska rivas. Där kan man
bygga jättebra studentbostäder.
Kommittén beslutade
att uppdra åt Elisabeth att färdigställa remissvaret om Veberöd efter kommitténs diskussion och inskicka
detta till Kommunala studentrådet imorgon.

11 Nästa Kommunala studentråd
Man ska ha en diskussion om ESS. Christian Stråhlman är inbjuden så som varande ledamot i styrelsen för
ESSS.
Lisa efterlyste en diskussion om hur många forskare contra hur många studenter det kommer till Lund tack
vare ESS. Man kanske inte behöver bygga för forskare i första hand. Lisa efterlyste också en diskussion om
internationella vårdcentraler.
Elisabeth informerade om bostadsdiskussionen LUS för med SSCO och GFS. Man har haft en diskussion om
jagvillhabostad.nu om modulbostäder.
Kommittén efterlyste en diskussion om bostäder i anslutning till MAXESS.
Samarbete med Danmark i samband med ESS. Norra Tyskland. Hur ser kommunen på detta?
Kommunal service för gästforskare - hur ser kommunen på det?

12 Val 2010
LUS stora valarrangemang kommer att vara att diskutera bostadsfrågan med start i Almedalen.
Kommittén diskuterade hur LUS ska arbeta i valrörelsen.

13 Billigare resor över sundet
Kommittén ombads att komma med kommentarer på det förhandlingsunderlag som SSÖ har tagit fram.
Kommittén får i hemläxa att läsa och komma med kommentarer till nästa vecka. Kommittén konstaterar att
Elina har skrivit underlaget.
Kommittén bordlägger punkten men man kan eventuellt om man vill återkomma med förslag till Elina, men
bara om man vill och har tid, men mest om man vill.
Kommittén beslutade
att ge Elina i uppdrag att meddela Öresundsuniversitetet förslag och goda råd från kommittén.

14 Övriga frågor
Inga övriga frågor. Det är mörkt ute och det snöar.

15 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Justeras:
Christian Stråhlman
Elina Berg

Jonas Ericsson

