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Prioriteringar Lunds kommun
Här nedan följer en sammanställning av de önskade prioriteringar som har inkommit.
TLTH
1. Att politiker och tjänstemän i Lunds kommun har ett gott utbyte med studenter och
studentorganisationer.
2. Att det finns goda möjligheter att transportera sig med hjälp av cykel, exempelvis
genom minskade cykelstölder och cykelauktioner.
3. Att fallen av psykisk ohälsa relaterat till ensamhet, alkohol och stress hos studenter
minskar i antal.
4. Att all kommunikation som är särskilt riktad till studenter ska finnas tillgänglig på
åtminstone svenska och engelska.
5. Att det finns bostäder som täcker behovet i kommunen.
6. Att svårigheterna med bostäder vid terminsstart övervinns.
LUNA
1. Riktlinje 7, Bra boende för studenter
2. Riktlinje 2, Studenter ska ha god möjlighet att stanna efter studier/jobba under
studietid/näringslivsanknytning. I vårt fall är den viktigaste biten att uppmuntra
företag att ta in studenter då de flesta av våra utbildningar ger kompetens som mest är
anpassad för att jobba inom specialiserade områden även om vissa kan
jobba inom kommunen.
3. Riktlinje 3, Studenterna ska vara trygga och hälsosamma invånare
HTS
-

Bostäder, att det byggs fler hyresrätter.
Att arbetsmöjligheterna för studenterna blir bättre och då med möjlighet att
öka platserna inom kommunalförvaltningen.
Att utemiljöerna blir säkrare, genom bättre upplysta platser mm.
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Corpus Medicum
- Att det finns bostäder som täcker behovet i kommunen.
- Att svårigheterna med bostäder vid terminsstart övervinns.
- Att delfinansiering god infrastruktur som möjliggör studentorganisationers
verksamhet.

I tjänsten,
Clara Lundblad
Ordförande
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