Kommun- och regionkommittén möte 1 Dagordning (090903)
1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat

2 Val av sekreterare
Kommittén föreslås välja en mötessekreterare.

3 Val av justeringsperson
Kommittén föreslås välja en justeringsperson.

4 Justering av röstlängden
Kommittén är beslutsmässig då minst hälften av de röstberättigade är närvarande.
Röstberättigade är inrapporterade ledamöter från medlemskårerna, eller ersättare för dessa,
samt kommittéordförande.

5 Mötets behöriga utlysande
Mötet är behörigt utlyst om kallelsen kommit minst fem vardagar i förväg. Handlingarna
behöver vara tillgängliga tre vardagar innan mötet.

6 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt
Kommittén har möjlighet att adjungera personer till mötet. Ständigt adjungerade är TLTHs
representanter och medlemskårernas presidialer.

7 Fastställande av föredragningslistan
8 Föregående mötes protokoll
Protokoll från föregående verksamhetsårs möte 4 och 9 föreligger ej.
Förslag till beslut:
att ge i uppdrag till någon att tillse att tidigare verksamhetsårs protokoll inkommer till
nästkommande möte.

9 Diskussion om arbetsordning för Kommun- och regionkommittén
Diskussion om hur kommittén vill arbeta under året och formerna för mötena. Hur stort
ansvar vill ledamöterna ha i kommittén i förhållande till ordförande och ansvarig presidial?
Snabb genomgång av mötesformalia och härskartekniker.

10 Val av vice ordförande i Kommun- och regionkommittén
Diskussion och beslut. Kommittén ska inom sig välja en vice ordförande som är ordförande
behjälplig och som träder in vid dennas frånvaro.
Förslag till beslut:
att välja X till vice ordförande i Kommun- och regionkommittén

11 Val av ständig sekreterare i Kommun- och regionkommittén
Diskussion och beslut. Kommittén kan inom sig välja en ständig sektreterare som behärskar
protokollskrivande i LUS datorprogram och tillser kontinuitet i protokollen. Detta är ett nytt
förfarande och det är upp till kommittén om man vill välja en ständig sektreterare.
Förslag till beslut:
att välja Y till ständig sekreterare i Kommun- och regionkommittén

12 Val av ständig justerare i Kommun- och regionkommittén
Diskussion och beslut. Kommittén kan inom sig välja en ständig justerare som behärskar
justering av protokoll i LUS datorprogram och tillser kontinuitet i justering av protokollen.
Detta är ett nytt förfarande och det är upp till kommittén om man vill välja en ständig
justerare.
Förslag till beslut:
att välja Z till ständig justerare i Kommun- och regionkommittén

13 Stadfästande av val till vice ordförande i Kommunala studentrådet
Stadfästande av belut. Traditionellt har kommittén föreslagit en person till vice ordförande i
Kommunala studentrådet. Det ska vara en studeranderepresentant. Då kommunen bad oss om
ett namn redan till studentrådsmötet den 1 september så föreslogs Elina Berg. Därför ber
ordföranden för kommittén om ett stadfästande av det beslutet.
Förslag till beslut:
att kommittén stadfäster beslutet om att välja Elina Berg som vice ordförande för kommunala
studentrådet

14 Meddelanden
Se bilaga 14.

15 Konkretisering av kommitténs del av LUS verksamhetsplan
Se bilaga 15.
Diskussion och beslut. LUS styrelse vill att Kommun- och regionkommittén ska lämna in en
konkretisering av verksamhetsplanens kapitel 6 senast till LUS styrelsemöte den 28
september. Brainstorming om vad vi vill att kommittén ska åstadkomma under

verksamhetsåret utifrån verksamhetsplanen. Håll också i minnet vem vi vill bjuda in till
mötena och var dessa skall hållas.
Förslag till beslut:
att kommittén tillsätter en arbetsgrupp att utifrån diskussionerna på mötet komma med ett
förslag till konktetisering av verksamhetsplanen tills den 17 september

16 Remisser
Se bilaga 16.
Diskussion om remissförfarande. Bör en remissgrupp sammanställas? Eventuella nya remisser
delas ut på mötet. Godkännade och diskussion om remissvaret till Utvecklingsförslaget Möjligheter i Lunds stadskärna.
Förslag till beslut:
att kommittén godkänner remissvaret till Utvecklingsförslaget - Möjligheter i Lunds
stadskärna som skickades in till kommunala studentrådet

17 Kommitténs mötesdatum fram till årsskiftet
Kommittéordförande och ansvarig presidial har tagit fram förslag på mötesdatum, baserat på
Kommunala studentrådets mötestider i höst: 13/10 och 17/11, samt inlämning av
konkretiseringen av verksamhetsplanen till LUS styrelse.
Kommun- och regionkommittén föreslås besluta
att sammanträda 23/9, 21/10, 4/11, samt 2/12 samtliga tillfällen kl. 16.15 med preliminär
sluttid 19.00

18 Övriga frågor
19 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Bilagor
Bilaga 14 - Meddelanden
Information och meddelanden
1. Hälsningsgillet (11/9) och Welcome reception (4/9)
Fredagen den 11 september kommer Hälsningsgillet att hållas i AF-Borgen. Som förra året
kommer kommunpolitiker att vara där. Lika så kommer politiker att hälsa internationella

studenter välkomna till Lund på den stora Welcome receprion den 4 september i
universitetshuset.
2. Framtidsdiskussion på LUS (17/8)
LUS presidium deltar i ett möte med presidialer från Lunds kårer för en framtidsdiskussion
som till högsta grad kommer att påverka LUS verksamhet i framtiden. Elisabeth Gehrke
rapporterar.
3. Möte med Lunds kommuns studentstadssamordnare (20/8)
LUS vice ordförande och kommun- och regionkommitténs ordförande deltar i ett möte med
Lunds kommun och Lunds Universitets studentstadssamordnare Susanna Hansson. Vad som
diskuterades var upplägg inför höstens möten. Elina rapporterar.
4. Kommittéordförandekollegium (KOK) (19/8)
LUS presidium och kommittéordföranden deltar vid KOK's första möte.
5. Media under sommaren (löpande under sommaren)
Både LUS vice ordförande Elisabeth Gehrke så väl som Bopoolens Sebastian Bay har synts
löpande i media under sommaren, nationellt så väl som lokalt. Fokus har självklart varit på
bostadsbristen i Lund inför höstterminen.
Rapport från anknutna organ
1. Lunds Kommunala studentråd - Mötet hölls den 1 september. Huvudpunkten var diskussion
mellan kommunala studentrådet och tre riksdagspolitiker, Ulf Nilsson (fp), Morgan
Johansson (s) och Christine Jönsson (m). Ledamöterna rapporerar.
2. Studentsamarbetet Öresund (SSÖ) - En stor konferens är på gång och skall hållas i
Köpenhamn den 31 oktober. Till skillnad från konferensen vt08 i LUS regi, så kommer fokus
att vara med åt studentsamverkan och temat är hur svenska kårer kan lära av Danmark i och
med ett avskaffat kårobligatorium. Ca 40 kårpresidialer och aktiva från hela landet är
anmälda. SSÖs nästa möte kommer att hållas den 8 september i Köpenhamn.

Bilaga 15 - Konkretisering av kommitténs del av LUS verksamhetsplan
6 Kommun- och regionkommittén
Kommun- och regionkommittén verkar för att de kommuner, främst Lunds kommun,
Helsingborgs stad och Malmö stad, där Lunds universitet har förlagt utbildning ska betrakta
studentkollektivet som permanenta kommuninvånare och inte se på den enskilde studenten
som en tillfällig gäst. Kommun- och regionkommittén verkar även för att Region Skåne i
högre grad ska samverka med studenterna och att regionen ska beakta och tillgodose de
studerandes behov och intressen i olika regionala frågor.
Under året kommer kommun- och regionkommittén att driva två huvudsakliga frågor, vilka
ska genomsyra kommitténs verksamhet: studenternas bostadssituation och mobilitet för

studenter. Utöver dessa identifieras återkommande frågor för kommittén som ska ske löpande
under verksamhetsåret.
6.1 Studenternas bostadssituation
Bostadssituationen för Lunds universitets studenter är alltjämt svår vilket inte minst syntes
hösten 2008. Lunds universitets studentkårer genomförde under 2008/2009 en
bostadsundersökning bland Lunds universitets studenter, både svenska och internationella,
efter modell från Uppsala. Studentbostadsundersökningen bekräftade problematiken och det
är viktigt att kommittén arbetar vidare med frågan. För att bli en framträdande kunskapsregion
på såväl nationell som internationell nivå måste kommunerna och regionen där Lunds
studenter utbildas ta sitt ansvar och samverka för att få till stånd en tydlig
studentbostadspolitik. För att påverkansarbete kring frågan ska kunna bedrivas gentemot
politiker på lokal, regional samt nationell nivå krävs uppföljning och en fortsatt kunskapsbas
kring en komplicerad och mångfacetterad fråga som studentbostadssituationen. Kommittén
ska verka för att det genomförs en studentbostadsundersökning i Lund vartannat år, vilka kan
samplaneras med andra lärosätesorter.
(1) Målet är att implementera bostadsundersökningens resultat och synliggöra
bostadsproblematiken inför kommande valrörelse.
(2) Målet är att kommun- och regionkommittén ska fortsätta bedriva påverkansarbete
gentemot kommun, region och andra relevanta aktörer för att befästa vikten av
bostadsproblematiken för studenter.
6.2 Mobilitet i Öresundsregionen
Under verksamhetsåret 2008/2009 har Lunds universitets studentkårer etablerat ett gott
samarbete med studentkårerna i Skåne rörande ett flertal regionala och lokala studentfrågor.
Detta vill vi i kommittén arbeta vidare med under året. En av de viktigaste frågorna är
studentmobiliteten i regionen. En studentrabatt i kollektivtrafiken är ett viktigt element i att
öka studenternas möjligheter till rörlighet mellan städer och lärosäten i regionen.
I samband med att det svenska högskolesystemet genomgått anpassningen till den s.k.
Bolognaprocessen har förändringar skett såsom nya typer av examina, ökat krav på
anställningsbarhet i utbildningarna, ökad studentrörlighet och ökad profilering av lärosätena.
Denna förändring innebär många utmaningar för Skåne som utbildningsregion men även för
Öresundsregionen. För att bli en framträdande utbildningsregion måste alla aktörer på såväl
lokal-, regional- som nationell nivå arbeta i samma riktning. Studenterna är en ekonomiskt
svag grupp i samhället. Ett månadskort i kollektivtrafiken utgör en betydande utgift för en
student och även med nuvarande studentrabatt motsvarar kostnaden upp mot 11 procent av
studiemedlet. Detta kan bland annat utgöra ett problem om man får en praktikplats som ligger
långt från hemorten, eller om man av olika skäl inte kan eller vill flytta närmare studieorten.
Studentrörlighet i Öresundsregionen skapar en mer konkurrenskraftig kunskapsregion. Vi vill
att kostnader för resor till och från studieorten/studieorter inte ska vara ett hinder för studenter
under studietiden. Det är därför angeläget att studentrabatten utökas och breddas.
(1) Målet är att studentrabatten i den skånska kollektivtrafiken ska förbättras och bli en
enhetlig rabatt i Skåne och över Öresund, detta genom att fortsätta bedriva påverkansarbete
gentemot politiker och andra relevanta aktörer.

(2) Målet är att Lunds universitets studentkårer ska fortsätta samarbeta med andra berörda
studentkårer i studentrabattsfrågan och andra regionala studentfrågor.
Löpande verksamhet och aktuella frågor
- Lunds universitets Lilla bostadsgruppen respektive Stora bostadsgruppen (här diskuteras
främst frågor som rör internationella studenter)
- Studentsamarbetet Öresund (bevakar Öresundsuniversitetet samt uppmuntrar studenter att
studera på båda sidorna av Öresund)
- Remisshantering (svara löpande på Lunds kommuns remisser)
- Lunds kommunala studentråd (kommun- och regionkommittén ses som förmöte inför
studentrådet med Kuratorkollegiets och Akademiska Föreningens representanter i
studentrådet adjungerade)
- Helsingborgs stads studentforum (representant från kommittén närvarar vid Studentforums
möten och Studentforum bjuds in till kommitténs möten).
- Lunds studentkårers karneval

Bilaga 16 - Remisser

Remiss – Utvecklingsförslag Möjligheter i Lunds stadskärna
Kommunala studentrådet har blivit erbjudna att svara på utvecklingsförslaget Möjligheter i
Lunds stadskärna som framförallt handlar om framtida dragning av stads- och
regionbusslinjer i stadskärnan.
Studenterna är en del av kommunens invånare som verkligen berörs av framtiden för
busstrafiken i Lunds centrum. Flera gånger har kommunala studentrådet pekat på vikten av
kollektivtrafiken för studenterna. En taxa som en student kan ha råd med är viktigt både i
kollektivtrafiken i Lunds kommun så väl som i regionen . Enligt
studentbostadsundersökningen 2008-2009 så betyder god tillgång till kollektivtrafik mer än
läget och centralt boende, och boende är något som i Lunds kommun bör vara av högsta
prioritet just nu.
I utvecklingsförslaget finns tre olika alternativ, där remissbrevet ber remissinstanserna att
framförallt reflektera kring alternativ B. Alternativ C skulle innebära stora begränsningar för
Lunds invånare. Alternativ A förefaller vara i stort det samma som idag och om kommunen
vill ha en förändring så bör man alternativ B vara mest realistiskt. Det alternativet ger också
utrymme till förtätning av stadskärnan, vilket leder till mindre biltrafik och närmare resor.
Men oavsett vilka alternativ som avses så finns det framförallt tre punkter kommunala
studentrådet vill lyfta.
För det första så är trygghet en viktig fråga. Studenter rör sig mycket i Lund med omnejd och
har ofta otraditionella och flexibla arbetstider. Därför är det viktigt att man kan ta sig hem

även vid obekväma tider, till hela Lund. Det är viktigt med täta turer och att det någonstans
finns möjlighet att byta till vilken annan buss som helst inom rimlig väntetid. Det gäller
speciellt till de stora studenbostadsområdena, men självklart inte enbart dit. Det viktigaste är
att det inte finns några vita fläckar på kartan.
För det andra, besläktat med trygghetsfrågan, bör det finnas möjlighet att byta mellan bussar
åtminstone vid en knutpunkt. Det är speciellt viktigt för människor med funktionshinder, men
förenklar även för alla resenärer. Bytesmöjligheter gäller både mellan regional och lokaltrafik
så väl som mellan olika stadsbussar. Därför är det viktigt att det finns möjlighet till byte på
samma plats, till exempel Clemenstorget som i alternativ B.
För det tredje är det viktigt att oavsett vilket alternativ som kommunen väljer, att man tänker
på hållplatsernas namn i kommunen. Hållplatserna bör spegla platsen som de gäller, inte
enbart vägens namn. Det svårt att hitta i Lund när man åker buss. Med tanke på att det bara nu
i höst kommer, grovt uppskattat, upp till 7000 nya invånare med alla nya studenter så är det en
ny kull som ska lära sig och hitta i Lunds stadsbild. Detta gäller framförallt med alla
internationella studenter, professorer och gästforskare som varje år kommer till Lunds
universitet. Lättförståliga och pedagogiska busshållplatsnamn, på svenska och engelska,
skulle kunna göra Lund till en mycket intressant stad att resa i.
När det gäller dragningen av regionbussar är det mycket viktigt utifrån studentsynpunkt att
resanden kommer in till centrum av Lund. Till exempel att man kan åka vidare från sin
bostadsort utanför Lund, till sina studier i Lund. Därför är det viktigt med anknytande
busstrafik. Det betyder att i alla alternativen, men framförallt i alternativ B och C, bör linjerna
från Malmö även gå till en central knutpunkt, så som stationen/Clemenstorget. Så länge det
inte finns tillräckligt med bostäder i Lunds stad så kan inte resandet med regionbusstrafik
avgränsas till icke centrala delar av staden. Det är därifrån man kan ta sig vidare till de delar
av staden man har sin studie- och arbetsplats.

