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Regionpolitiska ställningstagande
Inledning
Detta dokument är antaget av Lunds universitets studentkårers (hädanefter LUS)
ting 2016-XX-XX. I detta ställningstagande klargör LUS vår syn på regionen i
stort och vilken politik vi önskar se för att göra Region Skåne till en attraktiv
region för studenter at leva och verka i.
De krav och önskemål som framförs i detta ställningstagande gynnar inte bara
studenter, utan många av åtgärderna är gynnsamma för fler än bara denna grupp
Ställningstagande tar ett samlat grepp om kommunpolitiska frågor som berör
studenterna.
Lunds universitet är ett av Sveriges främsta lärosäten och ett internationellt
lärosäte av rang. Lunds universitet är också det enda universitetet, även om det
finns ytterligare två högskolor, i regionen och ansvara för att ge cirka 47.000 av
regionens studenter utbildning. Kommunikationen mellan Lunds universitet och
Region Skåne sker genom ett fåtal organ, i mycket få fall är studenter inkluderade
i dialogen. Under åren har det funnits ett regionalt studentråd där representanter
från kårerna i Region Skåne har kunnat möta politiker för att diskutera frågor
viktiga för studenter som avnämare. LUS anser att det är viktigt att relationen
mellan studenterna ges och tar en plats i samhället. Detta ställningstagande kan
ses som en grund för det.
Studenter
Studentgruppen är och bör vara en strategisk viktig grupp i Regio Skåne.
Studenternas situation skiljer sig ofta från andra medborgares, där många
studenter befinner sig i en utsatt ekonomisk situation. Utöver att försvåra för
den enskilda studenter ställer detta också krav på omgivande samhälle.
Studenterna är en heterogen grupp, varför det är viktigt att regionens
studentpolitik ser till alla typer av studenter.

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 3:e vån. Internpost HS 31
Telefon 070 821 31 17 E-post ordf@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

UTKAST: Regionpolitiskt ställningstagande
2 (4)
2016-02-18
OK

Lunds Universitets Studentkårer
Cecilia Skoug
Ordförande

Inom regionen finns det studenter som är bosatta i de olika städerna Lunds
universitet bedriver utbildning, men studenter är nödvändigtvis inte
folkbokförda i dessa städer. Att studenter skulle se regionen som en permanent
plats att bosätta sig på och inte se sig som tillfällig hyresgäst skulle på sikt gynna
regionen, framförallt i aspekten där studenter borde se som strategiskt viktiga
för att kompetensförsörja regionen.
Kompetensförsörjning
LUS anse att det bör ställas särskilda kav på Region Skåne och den
arbetslivsanknytning som kommunen kan erbjuda studenterna vid Lunds
universitet. Denna fråga innefattar dels hur en generell aspekt av
arbetslivsanknytning och dels den verksamhetsförlagda utbildningen som är
nödvändig för såväl region som universitetets utbildningar.
Bland studenterna vid Lunds universitet finns mycket kompetens som både
kortsiktigt och långsiktigt kan gynna regionen. LUS anser att Region Skåne på
flera sätt inte ser studenter som en strategisk tillgång för att kompetensförsörja
regionen. Framförallt ser LUS en brist i Region Skånes hantering av potentiella
arbetstagare inom landstinget, som under sin studietid ser verksamheten inifrån.
Denna verksamhetsförlagda utbildning måste vara baserad på att kvalitativt
mottagande och en undervisning som uppfyller kraven ställda både från
universitetet men också från samhället i övrigt. För at detta ska fungera kräver
vi en fungerade mellan de olika utbildningsparterna, det vill säga universitetet
och regionen, men vi kräver framförallt at studenter inkluderas i dialogen.
Högskolelagen kap 2 7 § ”Studenterna har rätt att vara representerade när beslut
fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas
situation.” bör även gälla när det kommer till frågor om verksamhetsförlagd
utbildning, inom Region Skåne.
Ett sätt för Region Skåne att tillvarata studenternas kompetens i sin verksamhet
på et kortsiktigt vis är att på ett tydligare och mer mångfacetterat sätt erbjuda
möjligheter för studenter at tillämpa sina nyförvärvade kunskaper hos regionen.
Detta skulle gynna både den enskilda studenter såväl som regionen och ka göras
på flera vis, exempelvis genom examensarbete, studentmedarbetare eller
sommarjobb. Region Skåne tillhandahåller detta till viss del till dagsdato, men
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detta måste byggas t och ske på ett mer systematiskt vis. Region Skåne skulle
exempelvis kunna tillhandahålla en portal där det tydligt beskrivs vilka ämnen
som de vill ha hjälp at utreda genom examensarbeten eller där praktikplatser
systematiskt presenteras och är tillgängliga för studenter.
Kollektivtrafik för studenter
Ett av Region Skånes tydligaste uppdrag är att tillhandahålla
kollektivtrafiklösningar
för
dess
invånare.
För
den
generella
studentpopulationen är kollektivtrafik en viktig fråga ur fler aspekter.
Kollektivtrafik är essentiellt för de studenter som av olika anledningar och behov
behöver transportera sig från sitt hem till undervisningsfaciliteterna. I dagsläget
råder det bostadsbrist för studenter framförallt i Lund- och Malmöregionen, av
dessa anledningar an studenter behöva pendla till orterna där undervisning
bedrivs. Studenter är också en heterogen grupp och delar av
studentpopulationen är inte flyttbara på grund av exempelvis familjesituationer,
kollektivtrafik till och från lärosätet är i dessa fallen essentiellt för att studier ska
unna bedrivas. Fler av utbildningarna som ges innefattar ovan nämnda
verksamhetsförlagda utbildning vilket kräver en viss mobilitet hos studenter i
dessa utbildningar.
Då kollektivtrafik är en hållbar lösning för pendlare inom regionen och således
även för studenter ställer LUS vissa krav. Studenter ska kunna ha möjlighet att
utnyttja kollektivtrafik för att ta sig till och från lärosätena, det kräver att det går
adekvat mängd turer och på tider som är anpassade efter detta, vilket regionen
bör tillse. Eftersom studenter ofta är en ekonomiskt köpsvag grupp bör även
kollektivtrafiktaxan vara anpassad till detta. En student ska kunna ta sig genom
från sitt hem oavsett var i regionen detta är till lärosätet till en rimligt taxa.
Förslagsvis ska denna taxa vara anpassad till den studentbudget som Sveriges
Förenade Studentkårer årligen lägger fram, även om LUS också gärna ser at
studenter inte alls ska behöva lägga sina statliga bidragspengar på att bekosta
regional kollektivtrafik. LUS anser vidare att resor till verksamhetsförlagd
utbildning som ges av regionen i samarbete med universitet skall vara kostnadsfri
för den enskilda studenten. Vilken av parterna som bekostar detta skall regleras
i avtal mellan universitet och region.
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Socialpolitiska frågor
Regions Skåne är av förståeliga skäl en viktig aktör för studenternas sociala
trygghet, bland annat som vårdgivare. Många studenter lever under stressiga
förhållanden där både ekonomiska aspekter spelar in. Många av de studenter
som söker hjälp är redan långt gångna i stress eller sjukdom och LUS anser at
det är viktigt att vägen mellan att söka hjälp och få hjälp kortas ner. För at
underlätta dessa förhållanden anser LUS att regionen ska tydligare erbjuda hjälp
och stöd exempelvis genom tydligare samarbete mellan primärvård och
studenthälsa.
Breddad rekrytering
Det bör ligga i regionens intresse att kompetensförsörja hela regionen. Ett ansvar
för att rekrytering till universitet och högskolor ska bli mer jämställt bör tas av
såväl kommun, region och universitet. Att bredda bilden som av högre studier
för samtliga elever för att bryta de strukturella normer som finns kring studieoch yrkesval är en fråga som inte enbart bör ägas av universitet och högskolor.
Insatser kan göras tidigt under skolåren med hjälp av att dessa tre aktörer för en
dialog. Detta borde vara en långsiktigt viktig fråga för såväl region som
kommunförbund.

I tjänsten,
Cecilia Skoug
Ordförande
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