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Förslag till beslut
2012-02-20
LUS Styrelse

Lunds universitets studentkårer
Emma Jungmark, vice ordförande

Följande skrift föreslår Fokusgruppen för kommunala önskelistor att LUS
styrelse beslutar om och överlämnar till Helsingborgs Stad 14/3 2012.

I arbetet för att blir en mer studentvänlig stad vill studenterna vid Campus
Helsingborg uppmana Helsingborgs Stad att…
…studentanpassa staden
…erbjuda studenterna fler fritidsaktiviteter med större variation
…göra det enklare och tryggare att röra sig till, från och inom staden
…uppmärksamma, dra nytta av och vara stolta över studenterna i staden
…skapar goda möjligheter för studenterna att stanna i staden efter studierna
…följa upp detta dokument med tillhörande bilagor terminsvis vid Helsingborgs Studentforum
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Möt studenternas behov!
I ett drygt decennium har Lunds universitets studenter huserat i Tretorns gamla lokaler i Helsingborg.
Nästan lika länge har Helsingborgs Stad arbetat målinriktat med att bli ”en studentvänlig stad”.
Studentorganisationerna vill, genom denna skrift, bidra till detta arbete genom att ge en uppdaterad
bild av vad som krävs för att Helsingborg ska bli en bättre studentstad.
Skriften grundar sig på diskussioner inom studentorganisationerna under 2011/2012 samt cirka 200
enkätsvar från Speak Up Days som genomfördes på Campus Helsingborg i januari 2012.
Förslagen presenteras i enlighet med de teman som anges på skriftens framsida, med ett antal
underrubriker. Det sista temat handlar om det fortsatta samarbetet mellan Helsingborgs Stad och
studentorganisationerna, framför allt vad gäller uppföljning av denna skrift.
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…studentanpassa staden
Något som är, och alltid har varit, mycket specifikt för studenter som invånare är den låga
månadsinkomst som ska räcka till allt från kurslitteratur till mat och hyra. I skrivande stund är det
totala studiemedlet 8920 SEK per fyra veckor. Enkätundersökningen visade tydligt att åtgärder som
gynnar studenternas ekonomi är mycket uppskattade, och välbehövligt i Helsingborg som upplevs
som en dyr stad.
Den största enskilda kostnaden för studenterna är vanligtvis hyran. Kopplat till frågan om
hyresstorlek finns även andra bostadsrelaterade förbättringsmöjligheter, som vi väljer att ta upp
tillsammans med det förstnämnda.
Rabatter
Studenterna vid Campus Helsingborg uppmanar Helsingborgs Stad att…
-

…införa studentrabatter på idrotts- och kulturaktiviteter som Helsingborgs Stad råder över,
såsom Fredriksdals Museer och Trädgårdar, Sofiero, Dunkers Kulturhus och Stadsteatern.
…verka för att etablera studentvänliga och hälsosamma lunchrestauranger nära Campus.
…undersöka möjligheterna och verka för att en studentvänlig bokaffär finns i staden.

Bostäder
Studenterna vid Campus Helsingborg uppmanar Helsingborgs Stad att…
-

-

-

…arbeta målinriktat med att studentbostäderna i staden ska ha så låga hyror som möjligt.
… hålla sina mål att ingen student ska behöva tacka nej till en studieplats i Helsingborg för att
man inte har bostad, vilket i statistiken bör innebära att staden tillhandahåller bostäder för
25-30% av studenterna.
…vid planering av nya studentlägenheter betänka följande:
- Förlägg studentbostäderna centralt och nära Campus.
- Förlägg studenthemmen nära varandra.
- Verka för att det finns billiga alternativ.
- Använda tiomånadershyra, då det bättre passar utbetalningen av studiemedel.
- Vara lyhörda för vilka boendeformer som studenterna efterfrågar, exempelvis förbereda för
en eventuell ökning av efterfrågan på större lägenheter som studenter kan dela.
…ge studenter förtur på ”vanliga” hyresrätter, exempelvis genom att låta studier vara en
anledning till förtur vid behovsprövning.
…underhålla befintliga studenthem för att hålla en god standard trots hög omflyttning.
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…erbjuda studenterna fler fritidsaktiviteter med större variation
God gemenskap och ett stort, varierat utbud av fritidsaktiviteter är något som studenterna vid
Campus Helsingborg tycker är viktigt och utmärkande för en bra studentstad. I enkäten gick åsikterna
isär om vilken inriktning studentlivet i Helsingborg ska ha: lika många var de som förespråkade en
utveckling för att bli så lika Lund som möjligt, som de som förespråkade nyttan av att ha ett mindre
omfattande och mer familjärt studentliv i en ”vanlig stad”. Förslagen nedan är en sammanvägning av
de förslag som har kommit in.
Stötta utveckling av studentlivet
Studenterna vid Campus Helsingborg uppmanar Helsingborgs Stad att…
-

…fortsätta stötta utveckling av studentlivet genom Plattformen och engagemang i Campus
Helsingborgs Vänner.
…öka det totala antalet träningstider i kommunens idrottshallar för att öka möjligheterna till
halltider på attraktiva tider för studenter.
…fortsätta stötta studenterna med lokaler i Konsul Perssons Villa, och verka för att utveckla
dessa för fortsatt anpassning till efterfrågan. Möjligheten att ta in fler personer i lokalen
samt ventilationen är aktuella frågor.

Övriga fritidsaktiviteter
Studenterna vid Campus Helsingborg uppmanar Helsingborgs Stad att…
-

…underhålla rekreationsytor som Tropical Beach och löpspåren i Pålsjö Skog.
…verka för att fler caféer, bibliotek och andra potentiella mötesplatser för studenter har
öppet även på kvällstid.
…förbättra informationen om evenemang, fritidsaktiviteter och föreningar som studenterna
har möjlighet att delta i.
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…göra det enklare och tryggare att röra sig till, från och inom staden
Studenter rör sig mycket inom staden på olika tider på dygnet. I enkäten har många studenter lyft
fram förbättingsmöjligheter för hur kommunikationsmedlen inom staden kan bli bättre för
studenter. Många rör sig också till fots eller cykel, varför vi nedan presenterar åtgärdsförslag för
tryggare utemiljöer för studenter.
En stor andel av studenterna vid Campus Helsingborg väljer att på bo en annan ort och pendla in till
staden. För dessa studenter är det viktigt att den service som finns kring pendlingen är smidig.
Kommunikationsmedel
Studenterna vid Campus Helsingborg uppmanar Helsingborgs Stad att…
-

-

…förbättra kollektivförbindelserna mellan centrum och studenthem samt alla stadsdelar,
senare och oftare på kvällar och helger.
…undersöka möjligheterna att starta en bilpool för studenter.
…fortsätta att sätta in extraturer vid särskilda evenemang där många kan tänkas åka
kollektivt
…låta studenter nyttja kollektivtrafik inom staden kostnadsfritt.
…placera en av Knutpunktens informationstavlor vid den södra entrén som vetter mot
Campus.
…verka för att Skånetrafiken sänker priserna på pendlarkort för studenter.

Trygghet
Studenterna vid Campus Helsingborg uppmanar Helsingborgs Stad att…
-

-

… införa trygghetsvandringar i samarbete med studentorganisationerna för att se över och
åtgärda problem i utemiljöer kring kriminalitet, belysning, buskage, gång-/cykelbanor med
mera. Exempel på saker att behövs se över:
- Belysning generellt, och specifikt mellan Olympia-studenthemmet Ridskolan, i Stadsparken,
bakom Konsul Perssons Villa, i Pålsjö Skog och på busshållplatser.
- Säkerheten vid transportvägarna från/till Campus som rondellen vid Knutpunkten, under
bron mellan Campus och Söder/Bryggaregatan, gång/cykelbron mellan Campus och Söder.
Övergångsställen, risk för kollisioner mellan gående och cyklister, halkskydd, avfarter,
varningsskyltar om cyklister i hög hastighet etcetera.
- Möjligheten övervakade cykelparkeringar, särskilt vid Knutpunkten.
- Tryggheten på Knutpunkten nattetid
- Se till att snöröjning, saltning och sandning av gång-/cykelbanor vintertid utförs så snabbt
som möjligt.
…i samband med H+ eller andra projekt i staden tänka över begreppet ”cykelmotorväg” och
fundera på om det är något man skulle kunna använda sig av.
…i samband med H+ verka för att omgivningarna kring Campus blir trevligare och säkrare.
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…uppmärksamma, dra nytta av och vara stolta över studenterna i staden
Vid framtagandet av denna skrift har det framkommit en klyfta mellan aktiva i studentorganisationerna och andra studenter, där de förstnämnda upplever sig ha god kontakt med
Helsingborgs Stad medan andra studenter upplever en brist i hur staden uppmärksammar och
välkomnar studenter. Få konkreta förbättringsförslag har kommit upp kring det sistnämnda, som
därför bör diskuteras ytterligare framöver.
Relationen mellan staden och studenterna
Studenterna vid Campus Helsingborg uppmanar Helsingborgs Stad att…
-

… använda kreativa sätt att möta studenter, exempelvis genom att skapa workshops där
studenter, politiker och tjänstemän kan mötas.
…sätta upp en tydlig vision och målsättningar om hur Helsingborgs Stad vill utvecklas som
studentstad.
…låta studenterna komma till tals vid beslutsfattande genom att använda Helsingborgs
Studentforum som officiell remissinstans .
…informera om stadens arbete i allmänhet och gentemot studenter i synnerhet genom
helsingborgsstudent.se, bokbord på Campus och helsingborgsstudent.se.
…visa att studenterna finns i staden, exempelvis i marknadsföring gentemot invånare,
besökare och näringsliv.
…integrera studenterna i fler projekt inom staden.
…dela ut stipendier till studenter med hemvist utanför EU för att främja internationalisering
av Campus Helsingborg.
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…skapar goda möjligheter för studenterna att stanna i staden efter
studierna
I diskussionerna med studentorganisationerna har stort fokus legat på förbättringsmöjligheter för att
göra det lättare för studenter att stanna i Helsingborg efter avslutade studier. Övergången mellan
studier och arbetsliv är ofta en tuff period, och all hjälp i att överbrygga den är välkommen. För
staden bör det också vara prioriterat att behålla personer med utbildning inom kommunen.
Näringslivsanknytning
Studenterna vid Campus Helsingborg uppmanar Helsingborgs Stad att…
-

-

-

…fortsätta att visa upp kommunen som en potentiell arbetsgivare, exempelvis genom
medverkan på arbetsmarknadsdagar.
…värdesätta studenternas kompetens vid rekryteringar, exempelvis genom att ha fler
”ingångsjobb” inom olika delar av Helsingborgs Stad.
…utöka Traineeprogrammet Skåne Nordväst för att fånga upp studenter med kompetenser
som kommunen behöver.
…arbeta för att erbjuda fler studentjobb som anknyter till de kompetenser som studenterna
utvecklar vid utbildningarna som erbjuds på Campus Helsingborg.
…öka antalet relevanta exjobbsmöjligheter, praktikplatser, sommarjobb och traineeplatser
hos Helsingborgs Stad/Helsingborg Business Region.
…se över möjligheterna att erbjuda studenterna sommarsysselsättning i form av praktik eller
arbete.
…samla praktikplatser, exjobb, sommarjobb, studentjobb etcetera på
helsingborgsstudent.se.
…utveckla/delta i mentorskapsprogram.
…starta en inkubator i Helsingborg.

…engagera studenterna i att komma på lösningsförslag på samhällsproblem, exempelvis i
samarbete med studentorganisationerna.
…erbjuda lunchföreläsningar och dylikt i samarbete med utbildningarna vid Campus
Helsingborg eller studentföreningarna för att sprida kunskap som finns hos Helsingborgs
Stads medarbetare.
…öka tillgängligheten för företag att nå ut på Campus, exempelvis genom att ha
branschträffar på Campus och informera om möjligheter till studentsamverkan eller bjuda in
studenter.
…dela ut stipendier till examensarbeten skrivna i samarbete med Helsingborgs Stad.
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…följa upp detta dokument med tillhörande bilagor terminsvis vid
Helsingborgs Studentforum
Studenterna vid Campus Helsingborg uppmanar Helsingborgs Stad att…
-

…se till att stadens politiker träffar studenter en gång per termin, exempelvis vid
Helsingborgs Studentforum, för att informera om vad som händer inom staden, följa upp
detta dokument och ta in studenternas åsikter för att kontinuerligt uppdatera dokumentet.

