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Kommunpolitiskt ställningstagande för Helsingborg
Inledning
Detta dokument är antaget av Lunds universitets studentkårers (hädanefter LUS eller
studenterna) ting 2018-05-xx. Ställningstagandet klargör LUS syn på Helsingborgs kommun och
vilken politik vi önskar se för att göra Helsingborg till en trygg studentstad med ett brett
studentliv. Ställningstagandet tar ett samlat grepp om kommunpolitiska frågor som specifikt
berör studenter i Helsingborg.
Studentliv och studentinflytande
Studentlivet i Helsingborg möjliggör för studenter vid Campus Helsingborg att engagera sig och
påverka sin utbildning och studiesociala tillvaro. LUS anser att studentlivet inte enbart berikar
varje students tillvaro utan även Helsingborg som stad och att studentgruppen utgör en viktig del
av stadens invånare. Staden bör agera därefter och tillvarata på studenters perspektiv på
Helsingborg och stadens utveckling.
LUS anser att Helsingborgs stad hade gynnats av att ha ett studentperspektiv inom de besluts
som fattas av staden. LUS anser därför att staden tillsammans med studenterna bör skapa fler
forum där studenter har en möjlighet att påverka staden, relationen till Campus Helsingborg och
politiken. LUS anser att en ökad dialog hade haft en positiv inverkan på Helsingborg som
studentstad och ser gärna att ett kommunalt studentråd instiftas där studenter och kommunala
representanter kan mötas och tackla gemensamma utmaningar ihop. LUS anser även att staden
bör ta fram en handlingsplan och strategi för stadens studentsamverkan i samråd med stadens
studenter.
För en kommun som önskar se ett rikt studentliv anser LUS att det ska vara självklart med en
god dialog till studenterna. Enheten för högre utbildning och kompetens har sedan starten av
Campus Helsingborg verkat för att skapa ett forum för utbyte av åsikter och diskussioner mellan
studenter och kommunen. HSF, Helsingborgs Studentforum, som startades som ett plattform
för dialog mellan studentorganisationerna och staden har dessvärre inte utgjort det forum som
studenterna önskar. Studentlivet i Helsingborg har växt och därmed bör även studentinflytandet i
staden göra det med.
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LUS ser därmed att det är nödvändigt att det utvecklas tydligare politiska forum för att utveckla
studeninflytandet i stadens olika beslut. Studenter som grupp spelar en viktig roll för stadens
överlevnad och framtid, därmed bör studenternas åsikter och röster tas i beaktande i det politiska
beslut som fattas inom Helsingborgs stad.
Studenthuset Helsingborgen
Flytten från studenthuset Konsul Perssons Villa till Helsingborgen kännetecknades av ett nära
samarbete mellan Helsingborgs stad och studenterna vid Campus Helsingborg. Helsingborgen
möjliggör att studentlivet i Helsingborg kan växa och det nya huset ger studentlivet
förutsättningar att utvidgas. Helsingborgs stad ekonomiska bidrag till Helsingborgen har varit
viktigt och LUS anser att Helsingborgs stad även i fortsättningen ska bidra med upprustning och
underhållning av huset samt verka för tillväxten av Helsingborgen som mötespunkt för
studenter.
Integration och breddad rekrytering
Som huvudman för grund-och gymnasieskolor bör Helsingborgs kommun ta ett stort ansvar för
att rekryteringen till universitet och högskolor blir mer jämlik men också för att de elever som
väljer att gå vidare till högre utbildning har de förutsättningar som krävs för fortsatta studier. För
att bryta de strukturella normer som finns kring studie- och yrkesval är det kommunens
skyldighet, som huvudman för dessa skolor, att bredda bilden av högre studier samt att utmana
de könsbundna studievalen. Detta är ingen fråga som helt ägs av universitet och högskolor även
om det ofta framställs så. För att bredda synen på möjliga studieval måste dialoger och åtgärder
genomföras redan under grundskole- och gymnasietiden. Kommunen bör arbeta mer
inkluderande och normkritiskt i sina kommunikationskanaler. Detta kan göras genom riktade
satsningar, tillsammans med studenter och Campus Helsingborg, gentemot underrepresenterade
grupper. Vidare bör studentlivet, Campus och kommunen arbeta tillsammans för att visa på
Campus Helsingborgs och studentlivets bredd, där alla studenter är välkomna, oavsett
socioekonomisk eller akademisk bakgrund. Elevers väg vidare påverkas mycket av vilka
förebilder man möter och vilka möjligheter som presenteras för en, här bör kommunen, Campus
och studentlivet samarbeta genom exempelvis mentorskapsprogram, skolbesök eller fler initiativ
likt “Skapa din framtid”.
Fler människor än någonsin är på flykt och Sverige har tagit emot många asylsökande under de
senaste åren. Kommunen har ett stort ansvar i inkludering- och integrationsprocessen av
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nyanlända akademiker. Hur snabbt denna process går är helt avgörande för de nyanländas
situation, både ekonomiskt och socialt. Vidare är åtgärder som validering av akademiska meriter
och undervisning i svenska språket åtgärder som kräver samverkan mellan Helsingborgs
kommunen och Campus Helsingborg. Studenterna anser att det ska vara en självklarhet att
Helsingborgs kommun, tillsammans med Campus Helsingborg, bidrar till integrationen och
etablering av nyanlända akademiker.
Internationalisering
Universitetsvärlden övergår mot en ökad internationalisering vilket LUS ser positivt på. LUS
anser samtidigt att Helsingborgs kommun måste ta ett större ansvar för de internationella
studenter som varje år kommer till Helsingborg. Kommunen har ett ansvar att tillmötesgå de
internationella studenterna i deras specifika behov som nya medborgare i staden. Internationella
studenters behov skiljer sig delvis från övriga studenter eftersom att de många gånger saknar ett
socialt skyddsnät samt är mer utsatta på bostadsmarknaden. För att möta de internationella
studenternas behov är det också viktigt att minska de språkliga barriärer som finns i samhället
och att information från kommunen finns tillgänglig även på engelska.
LUS anser även att staden ska uppmuntra de internationella medborgarna att påverka
kommunen och möjliggöra ett aktivt medborgarskap. Det är viktigt att internationella studenter
inte bara uppmuntras till att resa hit utan även trivs under sin studietid i Helsingborg.
Helsingborgs kommun ska underlätta för studenter från hela världen som vill läsa delar av sin
utbildning i Helsingborg. Detta genom att erbjuda internationella studenter en bättre utbildning i
det svenska språket då kravet för att på den språkliga kunskapen i den akademiska världen är
större än den vardagliga svenskan. En högre kunskap inom det svenska språket ger
internationella studenter en större möjlighet att kunna engagera sig inom studentlivet men även
möjlighet till att stanna kvar och arbeta eller fortsätta sina studier i Sverige.
En student som läst stora delar av sin grundutbildning eller disputerat i Sverige har ofta en stark
anknytning till landet. Samtidigt har de genom sin utbildning och sina andra erfarenheter goda
möjligheter att bidra till det svenska samhället. Därför ska inresande studenter, efter avslutade
studier, ges goda möjligheter att stanna i Helsingborg för fortsatta studier eller för att söka jobb.
Arbetsmarknad
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Helsingborgs stad har idag ett gott samarbete med näringslivet samt studenterna. Det finns
många gemensamma initiativ med syfte att bygga broar mellan studenter och näringslivet i
nordvästra Skåne. LUS ser positivt på detta och uppmanar staden att fortsatt prioritera initiativ
som Campus Vänner. Som en betydande offentlig aktör i en kommun med ett universitet anser
LUS att staden behöver ta ett ansvar för att möta studenter och verka för att utveckla en relation
till studenterna som en potentiell arbetsgivare i framtiden.
Ett sätt för Helsingborgs kommun att tillvarata studenternas kompetens i sin 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 Helsingborgs kommun. Bland annat kan det ske via
praktik, möjligheter till examensarbete inom ramen för kommunens verksamhet,
studentmedarbetare, mentorskapsprogram, case-verksamhet eller sommarjobb. Helsingborgs
kommun erbjuder i dagsläget detta till viss del, till exempel genom plattformen
helsingborgsstudent.se, men det måste byggas ut och kommuniceras ut tydligare. LUS ser det
därför som självklart att Helsingborgs stad med olika relevanta förvaltningar deltar på
kårsektionernas arbetsmarknadsmässor samt inspirationsdagar för att attrahera studenter som
potentiella arbetstagare. Utbildningsnivå i nordvästra Skåne ligger under rikssnittet, och för att
höja detta bör Helsingborgs stad verka för att behålla kvar studenterna i sin studieort även efter
avslutade studier.
Socialpolitiska frågor
Helsingborgs kommun är 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 anser LUS att kommunen ska erbjuda hjälp och stöd.
Mottagningsenheter för psykisk ohälsa ska finnas tillgängliga och kommunen ska 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.
Psykisk ohälsa och utbrändhet ökar bland studenter och Helsingborgs kommun ska möta detta
genom att erbjuda ytterligare stöd och hjälp för de som redan drabbats genom att utöka
kapaciteten hos de stödfunktioner som studenter, oavsett ålder, kan vända sig till.
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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 förskole-och fritidsplatser, studentbostäder anpassade för familj och
fritidsaktiviteter för barn anpassade för studenters ekonomi.
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, exempelvis genom att tydligt informera om hur en som
student kan ansöka om försörjningsstöd.
Stadsmiljö och stadsplanering
Det offentliga rummet är till för alla medborgare och då studenter utgör en viktig del av
kommunens invånare bör Helsingborgs stad planera staden så att den också passar
studentpopulationens behov. Eftersom studenter i hög utsträckning är cykelburna så är de mer
beroende av en levande stadskärna med ett brett utbud och goda möjligheter att transportera sig
mellan hemmet och Campus. För att skapa en levande stadskärna med en hög närvaro av
studenter bör det offentliga rummet utformas så att det möjliggör mötesplatser för samtal,
diskussion och inlärning. Det offentliga rummet ska också vara tryggt. LUS anser därför att
kommunen bör installera bra belysning på alla promenad- och cykelstråk samt genomför andra
åtgärder för att dessa ska upplevas som säkra och tillgängliga.
LUS anser att Helsingborgs kommun bör föra en politik gällande stadsplanering där cykel- och
fotgängare premieras. När vidare utbyggnad av Helsingborgs stad sker och när nya offentliga
platser skapas anser LUS att detta ska göras för att tillgodose fotgängare och cyklisters intressen.
Det innebär också ett ansvar för underhåll av både promenadstråk och cykelbanor både under
sommar- och vinterhalvåret. Studenterna anser att kommunen bör ha detta i åtanke när de
planerar för all sin stadsutveckling.
Fler studentboenden behövs för studenterna som studerar på Campus Helsingborg. LUS vill se
att Helsingborgs kommun möjliggör att det byggs studentboenden på fler platser än på Söder.
En spridning av studenter i Helsingborg bidrar till att studenter känner större samhörighet till
staden i sin helhet och får uppleva mer av den, vilket ökar chansen att studenter stannar kvar
inom näringslivet i regionen efter avslutade studier. LUS anser det direkt nödvändigt att staden
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ser över sina kontaktvägar till studenterna för att möjliggöra och samla in studenters perspektiv
på stadsplaneringen nu och i framtiden. Detta kan göras till exempel genom att instifta ett
kommunalt studentråd samt genom att skicka översiktsplaner och andra relevanta dokument på
remiss till studentkårssektionerna i Helsingborg.
Trygghet
Idag ligger merparten av Helsingborgs studentboenden samt studenthuset Helsingborgen på
Söder, som av polisen klassas som ett särskilt utsatt område. Ett särskilt utsatt område
karaktäriseras av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. I dessa områden kan det även
förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare, något
även studenterna i Helsingborg vittnar om. I dagsläget känner sig inte studenter på Campus
Helsingborg trygga på Söder på grund av den höga kriminaliteten som pågår vid studentboenden
och Furutorpsplatsen. LUS anser det mycket viktigt att omgående skapa trygghet på Söder. En
otrygg situation för studenter är ohållbar och hämmar studentlivet kring Helsingborgen.
Vidare anser LUS att det ska vara självklart att studenter kan röra sig runt sina studenthem, och
kunna ta sig tryggt till och från Helsingborgen och Campus lokaler på kvällar, vilket inte är fallet i
dagsläget. Det är viktigt att staden skapar en säker och trygg väg till Campus, från de olika
studentboendena. Åtgärder har tidigare gjorts inom stadsplaneringen, men fler insatser så som
mer ljussättning är nödvändigt.
Kultur
Idag arrangeras de flesta av studenternas fritidsaktiviteter av studentorganisationer. LUS anser att
Helsingborgs kommun bör ta ett större ansvar över studenterna och studentlivet genom
satsningar på både kulturliv och idrott. För att uppmuntra till en aktiv kulturverksamhet bör
Helsingborgs kommun i högre utsträckning underlätta studentorganisationernas verksamheter
genom ekonomiskt stöd samt genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
Studentgruppen är inte homogen och satsningar ska ta i hänsyn studenters olika intressen, behov
och ekonomi. Studenterna anser att kulturlivet i Helsingborg bör vara kostnadsfritt för att
kulturlivet ska vara tillgängligt för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar. Genom att alla
studenter får ta del av kulturlivet i Helsingborg, berikas inte bara den enskilde individens liv utan
stärker även Helsingborg som stad.
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