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Kommunpolitiskt ställningstagande
Inledning
I detta ställningstagande klargör Lunds universitets studentkårer (hädanefter
LUS) vår syn på kommunen i stort och vilken politik vi önskar se för att göra
Lunds kommun till en del av den fantastiska studentstad som Lund är.
De krav och önskemål som framförs i detta ställningstagande gynnar inte bara
studenter, utan många av åtgärderna är gynnsamma för fler än bara oss.
Ställningstagandet berör frågor om bostäder, stadsmiljö, företagsklimat och
mycket mer. Alltså de frågor som berör Lunds kommun i bred bemärkelse.
Lunds universitet är ett av Sveriges främsta lärosäten och ett internationellt
lärosäte av rang. Det spelar stor roll för regionen i allmänhet och för Lunds
kommun i synnerhet. Den dagliga diskussionen handlar ofta om Lunds
kommuns förpliktelser och finansiering av botaniska trädgården, hur mycket
staden tjänar på de stora forskningsanläggningarna och att relationen mellan
Lunds universitet och Lunds kommun just nu är “all time high”. Utöver detta
studerar också cirka 47.000 studenter vid Lunds universitet. Därför är det viktigt
att relationen mellan studenterna och Lunds kommun också är god och att
studenterna ges och tar en plats i samhället och detta manifest kan ses som en
grund för det.
Studenter och studentlivets särart
Studentgruppen är en ovanligt stor del av Lunds kommun. Framför allt om vi
ser till Lunds stad. Därför är det anmärkningsvärt hur sällan Lunds kommun ser
just till studentgruppen. Studenternas situation skiljer sig ofta från andra
medborgares och ofta så är studenterna i en knepig ekonomisk situation vilket
ställer krav på såväl den enskilde studenten som samhället. Att studenter inte är
en homogen grupp är en bild många av oss delar, därför är det viktigt att
kommunens studentpolitik ser till alla typer av studenter. Det är dock så att det
finns flera gemensamma nämnare som särskiljer oss från övriga av kommunens
medborgare.
Studentlivet i Lund är unikt, både i en nationell och internationell kontext.
Studentlivet betyder dessutom mycket för både utelivet och det kulturella
utbudet i Lund. Med sin särart och stora betydelse för Lund som stad är det
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viktig att kommunen värnar om det breda studentlivet och det måste knytas fler
samarbeten mellan de båda parterna.
Det finns studenter som är bosatta i Lund men som inte ser sig själva som
Lundabor, många av dessa är inte är folkbokförda i Lund. Det skapar inte bara
en skev bild av studentgruppens storlek utan det skadar även Lunds kommun i
sin helhet. Folkbokförda studenter skulle bli röstberättigade i kommunvalen
vilket är självklart i ett demokratiskt samhälle. Vill Lunds kommun vara en
sammansvetsad kommun med en stark identitet måste det föras en politik där
studenter ses som självklara Lundabor och inte “tillfälliga hyresgäster”.
Arbetslivsanknytning
LUS anser att det bör ställas särskilda krav på Lunds kommun och den
arbetslivsanknytning som kommunen kan erbjuda till studenterna vid Lunds
universitet. Bland studenterna vid Lunds universitet finns mycket kompetens
som både kortsiktigt och långsiktigt kan gynna Lunds kommun. LUS anser att
Lunds kommun inte tar tillvara på denna kompetens på ett fullgott vis.

Ett sätt för Lunds kommun att tillvarata studenters kompetens i sin egen
verksamhet på ett kortsiktigt vis är att på ett tydligare och mer mångfacetterat
sätt erbjuda möjligheter för studenter att tillämpa sin nyförvärvade kunskap hos
kommunen. Detta kan göras på flera vis och är något som både gagnar den
enskilde studenten och Lunds kommun. Bland annat kan det ske via praktik,
möjligheter till examensarbete inom ramen för kommunens verksamhet,
studentmedarbetare eller sommarjobb. Lunds kommun erbjuder vid dagsdato
detta till viss del, men det måste byggas ut och ske på ett mer systematiskt vis.
LUS anser att Lunds kommun ska bygga ut dessa verksamheter och att
möjligheterna tydligt marknadsförs på kommunens hemsida. Lunds kommun
skulle till exempel kunna ha en portal där Lunds kommun tydligt skriver om
ämnen som de vill ha hjälp med att utreda genom examensarbete. En annan
portal skulle kunna på ett systematiskt vis kunna presentera vilka praktikplatser
som finns tillgängliga och för vilken tidsperiod de gäller.

Lunds kommun har möjlighet att vara en katalysator för studentinnovationer
och entreprenörsprojekt genom att ha ett gott företagsklimat för unga. Detta
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skulle, utöver att bidra för den enskilde studenten, bidrar till Lunds utveckling
och att fler unga studenter stannar kvar efter sin utbildning.
Bostäder för studenter
Att ombesörja alla medborgare rätt till en dräglig bostadssituation är i regel en
statlig angelägenhet. Men politiken får inte kapitulera dessa frågor och överlämna
de till marknaden. Även om vidden av den rådande bostadsbristen för studenter
i Lund är omdebatterat av olika aktörer, är alla överens om att beståndet av
studentbostäder är för lågt. Här bär Lunds kommun ett ansvar gentemot
studenterna och för att möta LUS krav att ingen väljer bort en utbildning vid
Lunds universitet på grund av att det inte finns bostäder i tillräckligt
utsträckning. Därför måste Lunds kommun dels se över vilka krav som ställs i
samband med utdelandet av tomträtter, dels så måste Lunds kommun se över
LKF:s roll i detta. Lunds kommun är en av de drivande och styrande parterna i
BoPoolen som drivs via LUS. BoPoolen är ett viktigt komplement till det
ordinarie bostadsbeståndet då BoPoolen tillhandahåller kontakter för
andrahandsuthyrning. BoPoolen fyller en viktig roll i Lunds kommuns arbete
med studentbostäder, men får inte bli den enda.
Vid byggande av bostäder generellt men studentbostäder i synnerhet är det
viktigt att ha en parkeringsnorm som matcher det faktiska behovet av
parkeringsbehov. Detta är inte bara viktigt med hänseende till den ökade
möjligheten att bygga mer bostäder utan också sett ur ett hållbarhetsperspektiv.
Fritid
Idag arrangeras de flesta av studenternas fritidsaktiviteter av
studentorganisationer. Det starka studentlivet i Lund är något positivt och lockar
studenter från hela Sverige till Lund. Implikationen av detta är att studenternas
kulturliv särskiljs från övriga medborgare i högre utsträckning. Vill Lunds
kommun ta ett större ansvar över studenterna och studentlivet bör det ske
satsningar på både kulturliv och idrott. Studentgruppen är som nämnt ovan inte
homogen och satsningar ska ta i hänsyn studenters olika intressen, behov och
ekonomi.
LK-service/Försörjningsstöd inom Lunds kommun
Lunds kommun är av förståeliga skäl en viktig aktör för studenternas sociala
trygghet. Många studenter lever under stressiga förhållanden där både
ekonomiska och sociala aspekter spelar in. För att underlätta dessa förhållanden
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bör kommunen erbjuda hjälp och stöd. Mottagningsenheter för psykisk ohälsa
ska finnas tillgängliga och kommunen ska även erbjuda kvinnojourer.
Kommunen måste också kontinuerligt se över enheternas resurser och behov
för att undvika långa väntetider. Många av de studenter som söker hjälp är redan
långt gångna i stress eller sjukdom och Lus anser att det är av stor vikt att
kommunen prioriterar dessa, något som kommer gynna både individen och
kommunen i längden.
En studentgrupp som ofta förbises är studenter med familj. Detta är en grupp
som inte passar in i studentnormen och därför är det av stor vikt att kommunen
även tar deras behov i beaktande. Kommunen ska erbjuda dagis- och
fritidsplatser, studentbostäder anpassade för familj och fritidsaktiviteter för barn
anpassade för en studenters ekonomi.
Lunds kommun måste dessutom ta ett större ansvar för de internationella
studenter som varje år till Lund. De är i antalet nästan tvåtusen och majoriteten
anländer till höstterminens start. Kommunen har ett ansvar att tillmötesgå de
internationella studenternas i deras specifika behov. Varav det viktigaste är att
information från kommunen finns tillgänglig på engelska.
En stor del av universitetets forskare och doktorander är internationella och tar
inte sällan med sig familjer vid flytt. Vill Lunds kommun fortsätta växa
internationellt måste kommunen erbjuda en internationell skola där för de
inkommande familjerna. En internationell skola skulle göra kommunen mer
attraktiv på den internationella arenan då bostads-och familjesituation spelar en
viktig roll vid flytt. Om MAX IV och ESS ska bli de internationella
forskningscenter de har potential till att vara måste kommunen underlätta för
inkommande forskare.
Som huvudman för högstadie- och gymnasieskolor bär Lunds kommun ett stort
ansvar för att rekryteringen till universitet och högskolor blir mer jämställd men
också för att de elever som väljer att gå vidare till högre utbildning har de
förutsättningar som krävs för fortsatta studier. Som huvudman för dessa skolor
anser LUS att det är kommunens skyldighet att bredda bilden av högre studier
för samtliga elever för att bryta de strukturella normer som finns kring studieoch yrkesval. Detta är ingen fråga som helt ägs av universitet och högskolor
fastän det ofta framställs så. För att bredda synen på möjliga studieval måste
dialoger och åtgärder genomföras redan under högstadie- och gymnasietiden.
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Studenter tillhör en ekonomisk utsatt grupp i samhället. Speciellt under
sommaruppehållet, under tider av sjukdom eller vid oförutsedda händelser kan
situationen vara extra svår. Där har kommunen ett ansvar att stötta upp. Att
tydligt informera om hur en som student kan ansöka om försörjningsstöd under
sommarmånaderna (om en inte har annan inkomst) är ett sådant sätt.
Stadsmiljö
Det offentliga rummet är till för alla medborgare. Eftersom studenter utgör en
så pass stor procentuell del av befolkningen är det inte mer än rimligt att Lunds
kommun planerar staden så att den också passar för studentpopulationens
behov. Eftersom studenter i hög utsträckning är cykelburna så är de mer
beroende av en levande stadskärna med ett brett utbud. Det borde kommunen
ha i åtanke när de planerar för all sin stadsutveckling.
LUS anser att Lunds kommun borde föra en stadsplaneringspolitik där cykeloch fotgängare är norm. När vidare utbyggnad av Lunds stad sker och när nya
offentliga platser skapas vill LUS att detta ska göras för att tillgodose fotgängare
och cyklisters intressen. Det innebär också ett ansvar för underhållet av både
promenadstråk och cykelbanor både under sommar- och vinterhalvåret. Att
bygga för cyklister är också att planera för att förenkla för cyklister att ta sig fram.
Inte bara ska det offentliga rummet planeras efter studenters behov, de ska också
vara ett säkert offentligt rum. Lus ser gärna att man från kommunens sida
installerar bra belysning på alla promenad och cykelstråk är ett enkelt sätt att
komma tillrätta med den upplevda otryggheten.
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