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Humanistiska och teologiska studentkåren!
vid Lunds universitet!
Lunds universitets studentkårer

Regionpolitiska ställningstagande !

!

Vi ser positivt på att man från Lunds universitets studentkårer (LUS) håll tar
ställning mot regionen i de frågor som påverkar studenterna som lever och
verkar här. Det är dock viktigt att ta i beaktande att studentgruppen är
mångfasetterad och innehåller individer från många olika typer av
bakgrunder som inte alltid har samma behov. Detta inkluderar boende,
stadsmiljö, stödfunktioner och kollektivtrafik. Regionen bör därför arbeta för
att ta studentgruppens olika behov tillgodoses. !

!

Det dokument som ligger till grund för detta yttrandet är i till sitt innehåll
oftast i enlighet med vad Humanistiska och teologiska studentkåren tycker
dock vill vi gärna att hänsyns tas till våra kommentarer nedan samt att
dokumentet genomgår redaktionella ändringar. !

!
Studenterna!
!

Vi håller med om formuleringen att studentgruppen ska ses som viktigt
både nu och för framtiden. Att regionen arbetar för att Skåne ska vara en
attraktiv plats att arbeta i efter sina studier är viktigt men för att arbeta i
regionen behövs också bostäder. Vi ser därför gärna att man arbetar för fler
hyresrätter som kan vara till gagns både för nuvarande och kommande
studenter men även för de som önskar att leva och verka i regionen efter
avslutade utbildning. !
Däremot anser inte HTS att studentgruppen är homogen men med tanke
på den efterföljande formuleringen misstänker vi att det är det som menas.
Det kan vara av vikt att även formulera sig kring de studenter och
doktorander som bildar familj under sin studietid som har andra behov som
t.ex. fler dagisplatser i närhet till boende eller lärosäte. !

!
Kompetensförsörjning !
!

Vi ser positivt på att man ställer högre krav på regionen rörande
arbetslivsanknytning för studenter men det finns många studenter vid
Lunds universitet som inte har landstinget som framtida arbetsgivare men
ändå kan tillgodo se regionen med välbehövlig kompetens. Vi ser gärna att
man uppmuntrar till kommuner och andra aktörer att öppna för t.ex.
studentmedarbetare. !
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Rörande verksamhetsförlagd utbildning finns det en del olika
studentgrupper som berörs av detta, inte minst de studenter som studerar
till ämneslärare. Tillgången på dessa plaster är inte självklar och kan
variera. Vi hoppas därför att regionen kan arbeta för att stärka tillgången på
dessa platser. !

!
Kollektivtrafik för studenter!
!

Även vi anser att kollektivtrafiken ska anpassa för studenters behov och
ekonomiska situation och om möjligt vara avgiftsfri. Men att resor som
krävs för att studenter ska genomgå verksamhetsförlagd utbildning inte ska
bekostas av studenterna själva ser vi som en självklarhet.!

!
Socialpolitiska frågor !
!

Anser det viktigt att trycka på vikten av att primärvården faktiskt bör
tillgodose det behov av hjälp och stöd som finns bland studentgruppen.
Under detta stycke skulle det vara möjligt att skriva till ett litet stycke kring
utbyggnad av t.ex. dagisplatser. !

!
Breddad rekrytering !
!

Breddad rekrytering är viktigt för kunskapssamhället och lärosätena bör
därför i samråd med regionen arbeta tillsammans med grund-och
gymnasieskolor för en mångfald i studentpopulationen.
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