Remissvar från CM om Regionpolitiskt ställningstagande
Övergripande är utkastet på ställningstagandet bra och täcker de frågor som CM anser vara
viktiga att diskutera på regional nivå. Nedan följer kommentarer op respektive underrubrik i
förslaget.
Studenter:
Att studenter ser regionen, inte enbart som en tillfällig bosättning under studierna, som ett
ställe att bostätta sig borde ses som något viktigt och en sak att värna om. I denna fråga skall
är det viktigt att ha i beaktning att studenter i dag kan ha en större och mer diffus bild av vad
regionen är än bara Region Skåne (RS), t ex ses nog Köpenhamn som en del av den region
många känner sig som en del av.
Kompetensförsörjning:
Att RS på flera sätt inte ser de studenter som finns i VFU som en framtida kompetens och
arbetstagare är något som CM noterat då flera av utbildningarna som bedrivs har delvis eller
mycket verksamhetsförlags utbildning (VFU) i regionen. Det kan bland annat yttra sig i en
uppfattning att regionen inte anstränger sig för att rekrytera nyexaminerade studenter eller
studenter under utbildning, utan räknar med att studenter oavsett söker sig till en tjänst/arbete
inom RS – något som är problematiskt. Därför håller CM med det som står i utkastet gällande
att RS ej hanterar potentiella arbetstagare på bästa sätt.
En portal med syfte att synliggöra exempelvis examensarbete skulle vara ett gott exempel på
att hjälpa studenter.
Den verksamhetsförlagda utbildningen ska givetvis och kompromisslöst hålla en hög kvalitet
oavsett utbildning eller placering inom regionen.
Kollektivtrafik:
CM håller med i det som finns med i utkastet, och anser att stycket om att universitetet och
LU måste komma överens om en bra och hållbar hantering av studenters resor till och
frånVFU. Det kan vara ett syfte att betona ytterligare att en god kollektivtrafikskultur kan
bidra till en mer levande och omfattande region där avstånd och pendling ej ses som ett hinder
vid tex val av ort för arbetssökande inom regionen.
Socialpolitiska frågor:
Regionen och universitetet måste börja ta detta på allvar och hitta samarbeten och möjligheter
att möta studenters behov av stödverksamheter.
Breddad rekrytering:
Region och kommun bör också på olika sätt stötta universitetet i processer (samt processer
kopplade till detta) för att underlätta individers behov av validering innan inträde till studier.
Som en del i breddad deltagande blir både kollektivtrafik, socialpolitiska frågor samt
kompetensförsörjning ännu viktigare – att kunna belysa och peka på att ett breddat deltagande
i längden lönar regionen väl.
Det kan finnas ett syfte med att också belysa de högskolor som finns i regionen i
ställningstagandet, även om vi ej talar för dem, så kan vi nyttja dem som en hävstång i
argument, att detta inte enbart gynnar studenter vi LU utan studenter i hela regionen.

