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Ställningstagande om Science village (SV)
Inrättandet av MAX IV och ESS och den efterföljande utvecklingen av ett Science Village i
stadsdelen Brunnshög i Lund, är avsett att leda till en positiv profilering av Lund som ett
framstående naturvetenskapligt, tekniskt och medicinskt men även tvärvetenskapligt inriktat
universitet och en innovativ forskningsmiljö. Graden av etablering av grundutbildning i Science
Village har länge diskuterats och det är just det som detta ställningstagande från Lunds
universitets studentkårer kommer fokusera på.
Det är studenternas förhoppning att det ska bedrivas excellent forskning i Science Village och att
denna forskning ska komma hela universitetet till gagn. Studenterna menar dock att en
omfattande flytt av grundutbildning till Science Village inte kommer komma
studentpopulationen som helhet till gagn.
En grundläggande princip för forskning och utbildning på universitetet är att sammanflätningen
mellan dessa ska vara god. Studenterna anser att denna sammanflätning ska vara god oavsett var
utbildning geografiskt befinner sig, men att det finns utmaningar i att få det att fungera i
praktiken vid en omfattande flytt av grundutbildning närmare viss forskning. Det finns även en
konflikt mellan närheten mellan utbildning och forskning samt tvärvetenskaplighet då en flytt av
utbildning kommer innebära att den hamnar längre ifrån övrig verksamhet.
Studenterna menar också att de psykosociala effekterna av en omfattande flytt av studenter kan
bli negativa för de berörda studenterna; närheten till andra studenter på den egna fakulteten och
institutionen, samt på hela universitetet, är viktigt för studenternas sociala trygghet. Närhet till
och tillgänglighet av universitetscentrala stödfunktioner är också avgörande för många studenter
för deras hälsa och progression i utbildning.
Därutöver vill studenterna framhäva att det är svårare för de berörda studentkårerna att bedriva
utbildningsbevakning, arrangera sociala sammankomster och vara ett stöd för studenter, om de
studenter kåren studiebevakar för är väldigt utspridda geografiskt. En flytt av studenter till
Science Village kommer att medföra utmaningar för de berörda studentkårerna och därmed det
oerhört viktiga studentinflytandet. Dessutom riskerar flytten av studenter till SV att göra det
svårare för berörda studenter att engagera sig i det studiesociala studentlivet såsom nationer och
Akademiska Föreningen.
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Utbildningskvalitet
Vid situationer där delar av en verksamhet ska förflyttas finns det en risk att verksamheten
påverkas både av flytten i sig, samt av den nya placeringen. En flytt av utbildning till SV riskerar
att påverka den berörda utbildningens kvalitet negativt, både under själva flytten och på längre
sikt. Risken är särskilt stor i fråga om SV eftersom utbildningen vid SV geografiskt avskiljs från
övrig utbildning. För att motverka negativ inverkan på utbildningen krävs noggrann planering av
flytten, med utbildningskvalitet i åtanke.
En flytt av naturvetenskaplig och teknisk forskning och utbildning till SV motiveras av närheten
till forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. En flytt har möjligheten att göra utbildningen
som flyttas mer forskningsnära och öka sammanflätningen mellan forskning och utbildning.
Dock finns en oro bland de berörda kårerna att en flytt av viss utbildning inte nödvändigtvis
kommer innebära en ökad närhet till forskningen. Vi vet sedan tidigare att geografisk närhet till
forskning inte automatiskt genererar en god sammanflätning. Därför är det alltid viktigt att
universitetet jobbar aktivt för att uppnå sammanflätning. Detta är i hög grad relevant i samband
med SV-flytten; sammanflätningen mellan utbildningen och MAX IV och ESS kommer att aktivt
behöva arbetas med för att den ska vara god. Det finns även en oro för att utbildning som flyttar
kan tappa närheten till annan forskning, som inte är lokaliserad på SV.
Många studenter har ett behov av verksamheter som Studenthälsan och Pedagogiskt stöd, för att
kunna genomföra sin utbildning på samma villkor som andra studenter. Det kan vara avgörande
för en students utbildning att ha dessa stödverksamheter lättillgängliga. Det är viktigt att även de
studenter som inte studerar i centrala Lund får tillgång till stödverksamheter i samma grad som
de som studerar i centrala Lund. Detta är något som behöver vara ett fokus när flytten av viss
utbildning till SV planeras.
LUS anser…
att
en flytt av utbildning till Science Village ska ha en positiv inverkan på den förflyttade
utbildningens kvalitet
att
en flytt av utbildning till Science Village inte ska ge negativ inverkan på utbildning som
inte flyttas
att
etableringen av de nya forskningsanläggningarna vid Science Village ska komma den
utbildning som berörs till gagn
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att
universitetet vid en flytt av studenter till Science Village bör säkerställa att det finns
stabila strukturer för att de studenter som studerar på SV ska kunna ta del av universitetets
centrala resurser på samma villkor som tidigare.
Kontakt med föreläsare
En etablering av utbildning på Science Village riskerar även att påverka studenters kontakt med
föreläsare samt med administrativ personal. Det finns redan idag problem med att studenter inte
vet var de ska vända sig med frågor om sin utbildning. Dessa problem riskerar att förvärras av
geografiskt avstånd till den undervisande personalen. God kontakt bidrar till att ge studenter en
känsla av ökad studietrygghet, ökat utbyte och högre kvalité i utbildningen. Geografiskt avstånd
till heminstitutionen kan i värsta fall ge studenten sämre förutsättningar att genomföra sin
utbildning.
LUS anser…
att
ett geografiskt avstånd till heminstitutionen inte får ge studenter sämre förutsättningar att
genomföra sin utbildning.
att
universitetet vid flytt av studenter särskilt bör planera utbildning på så vis att studenter
bibehåller kontakt med sin heminstitution, sina lärare och övrig personal.
Psykosociala effekter av en separerad studentpopulation
Universitetstiden är en tid som för många kännetecknas av att lära känna nya människor och
knyta sociala band. Vikten av detta för studenters psykiska välmående kan inte betonas nog.
Universitetstiden kan vara tuff och full av utmaningar och att känna samhörighet med andra kan
vara till stor hjälp vid bemötandet av dessa utmaningar. Detta är särskilt viktigt i och med de
stora problemen med psykosocial hälsa som finns i vårt samhälle och som tycks drabba studenter
särskilt hårt.
I detta sammanhang bör det även betonas att studenter har ett behov av sociala samlingsplatser i
anslutning till sina studielokaler. Dessa samlingsplatser kan med fördel vara anslutna till
studentkårernas verksamhet, av anledningarna som beskrivs i Lokaler för studiebevakning.
LUS anser…
att
universitetet ska arbeta för att en separering av studentpopulationer i samband med flytt
till Science Village inte medför en försämring av studenters förutsättningar att knyta och
bibehålla sociala kontakter.
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att
det, om studentpopulationer flyttas till Science Village, bör inrättas lokaler som kan tjäna
som sociala samlingsplatser för studenter.
Studentinflytande och studentlivet
Större avstånd mellan den studiebevakande kåren och platsen där utbildningen bedrivs försvårar
kårernas möjlighet till att bedriva effektiv studiebevakning avsevärt. Detta på grund av sämre
möjlighet för kåren att delta på möten med anställda som befinner sig på andra campus, samt
större svårigheter att genomföra skyddsronder och upptäcka brister i lokalerna på grund av det
ökade avståndet. F Framför allt blir det svårare att upprätthålla en stark koppling till de
studenter som läser på andra campus än det där den studiebevakande kåren befinner sig. Detta är
något kårerna har observerat i fallet Helsingborg.
Lokaler för studiebevakning
För att kårerna ska ha de förutsättningar som krävs för att bedriva en effektiv studiebevakning
krävs det att lokaler av hög kvalitet tillhandahålls. Detta blir särskilt viktigt för att kårerna ska
kunna arbeta effektivt med studiebevakning på separata campus och bibehålla en nära kontakt
med de institutioner som har verksamhet där såväl som kunna hålla i möten, både i grupp och
med enskilda studenter.
För att bibehålla en nära kontakt mellan kåren och de studenter kåren studiebevakar för, är det
av yttersta vikt att dessa lokaler är placerade i nära anslutning till utrymmen där studenter vistas,
såsom studieplatser eller sociala samlingsplatser.
LUS anser…
att
de kårer som studiebevakar för studenter på flera campus, såsom exempelvis på Science
Village, ska ha tillgång till lokaler på alla campus som deras studenter befinner sig på. Lokalerna
ska vara väl lämpade för att bedriva kårverksamhet
att

kårernas lokaler bör finnas i nära anslutning till de platser där studenter vistas.

Stöd för splittrad verksamhet
För att vidare säkerställa kårernas förutsättningar att bedriva kvalitativ utbildningsbevakning, kan
det även bli aktuellt att tillföra extra resurser till de kårer som bedriver studiebevakning på fler än
ett campus. Detta för att täcka upp för den tid och pengar som krävs för att bland annat
bibehålla kontakten med de studenter som befinner sig på avskilda campus och säkerställa att de
studenter som finns på andra campus än i centrala Lund känner sig som en naturlig och
integrerad del av den kår de tillhör.
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LUS anser…
att
de kårer som studiebevakar på fler än ett geografiskt campus ska bli kompenserade
genom extra resurser för den ökade mängd tid och arbete det medför.
Studentlivet
LUS vill även betona att studentlivet (med avseende på nationerna, kårerna, studentföreningar,
m.m.) även är en viktig del av lundastudenternas tillvaro. Naturligtvis är den viktigaste aspekten
själva utbildningen, men det går inte att ignorera det faktum att det sprudlande studentlivet är det
som lockar många studenter till Lund och något som bör värnas. En geografisk separering av
studentpopulationen riskerar att försämra möjligheterna för studenter att ta del i alla delar av
studentlivet. Detta är något som observerats för studenterna i Malmö och Helsingborg. I
händelse av att studenter flyttar till Brunnshög ska det finnas möjlighet att bedriva social
verksamhet även där. Historiskt sett har kårernas verksamhet, såväl studiebevakning som social
verksamhet, hamnat som en eftertanke vid nybyggen vilket har medfört stora problem då
studenterna sedan är i behov av lokaler för sin verksamhet. Det är därför av yttersta vikt att
behovet av lokaler inte underskattas vid nybyggen utan finns som en del av planeringsprocessen i
ett tidigt stadie.
Nationerna erbjuder mångsidig service riktad mot studenterna och ett ökat avstånd mellan
studenternas geografiska placering av utbildning och nationerna riskerar att ha en negativ effekt
på studenternas möjlighet att delta i nationernas verksamhet. Därtill värnar LUS om nationernas
förmåga att bedriva en god verksamhet, något som kräver engagerade studenter och låga
barriärer för engagemang. Geografiskt avstånd kan utgöra en sådan barriär.
LUS anser…
att
studentlivet fortsatt ska ha en positiv inverkan på Lunds universitets studenter och
attraktionskraft, även för de studenterna som läser delar av sin utbildning på SV.
att
en separering av studentpopulationer i samband med en flytt till Science Village inte ska
medföra en försämring av studenters förutsättningar att ta del av studentlivet.
att
det ska finnas lokaler tillgängliga för social verksamhet för studenter på Brunnshög och
att behovet av lokaler ska beaktas tidigt i planeringsprocessen.
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Finansiering
I ett så stort och långsiktigt projekt som SV, där flera parter är med och finansierar är det viktigt
att tidigt presentera en finansieringsplan. I just SV-projektet är redovisningen av finansieringen
extra viktig eftersom att flera delar av studentpopulationen och universitetet som inte är direkt
inblandade i flytten av verksamhet är oroliga för hur mycket av universitetsgemensamma medel
som ska användas. Redovisning av finansieringsplaner är även viktigt i SV-projektet för att
motverka att hela universitetet hamnar i ekonomiska svårigheter, särskilt givet att LU har mer än
en stor forskningsinfrastruktur att förvalta. Det finns även en risk att hyresökningen och andra
kostnader medför en stor belastning på den verksamhet som flyttar vilket kan innebära en
försämring av utbildningskvaliteten. Det är av stor vikt att det finns en plan för vem som betalar
vad och var dessa pengarna kommer tas från. Det är därför viktigt att universitetet visar hur de
planerat att finansiera sin del av SV.
Vid en flytt finns det en risk för att lokaler som verksamhet har flyttat från står tomma eftersom
verksamheten istället bedrivs på SV. Det är viktigt att universitetet tar ansvar för att hantera
lokaler som riskerar bli tomma, samt att lösningar tas fram i samråd med fakulteterna så att inga
verksamhetsförflyttningar görs utan medgivande från fakulteterna. Oavsett om det betyder att
lokalerna ska få nya användningsområden eller ska avvecklas, bör universitetet presentera en
långsiktig lösning som är väl förankrad hos fakulteterna.
En del av verksamheten som flyttar är sådan verksamhet som inte är direkt fakultetsbunden på
samma sätt som utbildningen är, som exempelvis Nanolab och Lasercentrum. Då uppstår frågan
om vem det är som har ansvaret för att finansiera flytten av denna verksamheten. Universitetet
behöver förtydliga vem som har ansvaret i dessa fall.
LUS anser…
att
universitetet skyndsamt ska ta fram en plan för hur SV ska finansieras
att
universitetet tar fram en plan för hur sådant som tomma lokaler, utrustning och ökade
hyreskostnader samt hur finansiering av verksamheter som inte är fakultetsbundna ska hanteras
vid en flytt till SV.
Satsningar på hela universitetet
Ett universitet som marknadsför sin bredd på det sätt som Lunds universitet gör bör lämpligen
göra investeringar i alla delar av universitetets verksamhet. I nuläget finns det en skevhet i såväl
fördelningen mellan olika ämnen, som i fördelningen mellan forskning och utbildning. Skevheten
illustreras väl genom Science Village-projektet, i vilket universitetet gör stora satsningar som
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främst kommer gagna naturvetenskaplig och teknisk forskning. Satsningarna på Science village
kommer inte direkt gagna naturvetenskaplig och teknisk grundutbildning, och inte heller
HSTJ-forskning eller utbildning.
LUS anser…
att
inga ytterligare satsningar av universitetsgemensamma medel på Science village utöver de
redan anslagna 25 % max 30 mkr får anslås utan att motsvarande satsningar presenteras på
HSTJ-ämnen, medicin och konst. Sådana satsningar presenteras lämpligen genom en
investeringsplan för Lunds Universitet.
att
Lunds Universitet måste fortsättningsvis konsekvent ta hänsyn till hur hela universitetets
ämnesbredd påverkas när beslut om särskilda satsningar fattas.

Infrastruktur
Bostäder och transport
När studentpopulationers utbildningsplatser flyttas måste alltid studenternas bostadssituation tas
i beaktning eftersom studenter bör ha möjlighet att bo i nära anslutning till sina studier. Därför
krävs det att av de nybyggen som sker vid Brunnshög borde en så hög andel som möjligt vara
studentbostäder som är tillgängliga för alla studenter.
För studenterna vid Lunds universitet som behöver röra sig mellan flera campusområden krävs
det att infrastruktur som cykelvägar och kollektivtrafik kan hantera belastningen. Även om
många studenter har möjligheten att cykla mellan de olika campusområden går det inte att anta
att hela studentpopulationen har denna möjligheten. Det krävs att priset på kollektivtrafiken hålls
på en nivå som gör att studenterna har råd att åka kollektivt. Samtidigt krävs det även att
studenter med särskilda tillgänglighetsbehov enkelt kan röra sig mellan universitetens
campusområden.
Studenter har ofta därtill en svår ekonomisk situation där CSN är otillräckligt, särskilt om
studenter har en osäker bostadssituation. En flytt av studerande till områden som inte tidigare
varit campus riskerar att förvärra en redan begränsad ekonomisk situation, då det inte kan
garanteras att exempelvis studentbostäder med låg hyra kommer finnas i nybyggda områden, eller
att lunchrestauranger med studentpriser kommer etableras.
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LUS anser...
att
det bör byggas en stor andel studentbostäder vid Brunnshög och att hyran för dessa ska
vara anpassade för studenters begränsade ekonomi.
att
kollektivtrafiken ska vara anpassad utifrån studentpopulationens behov både vad gäller
prisnivå och omfattning.
att

LU ska uppmuntra framväxten av en studentanpassad miljö på SV.

Schemaläggning
När geografiska avstånd mellan olika delar av campus eller olika campus markant ökar, är det
enormt viktigt att schemaläggningen möjliggör både studenters rörlighet och återhämtning
mellan schemalagda moment. När utbildningen flyttar är det viktigt att schemaläggningen
anpassas för studenterna som berörs av sagda flytt. Vid en flytt av viss utbildning där delar av
verksamheten förläggs till Science village och resterande stannar kvar vid tidigare campusområde,
kommer det krävas mer tid för de studenter som studerar på båda campusområdena att förflytta
sig. Därav kommer studenter behöva mer tid för att förflytta sig än vad den nuvarande
schemaläggningen på LTH och Naturvetenskapliga fakulteten tillåter. Det är även viktigt att
berörda studenter får möjlighet att ta lunchpaus, samt möjlighet till återhämtning.
Idag pågår även en diskussion om hur bredden i universitetet kan utnyttjas och studenter
uppmuntras att läsa vid andra fakulteter än sin hemfakultet. För studenterna som kommer vara
placerade vid Brunnshög kommer det vara av ännu större vikt att schemaläggningen möjliggör
detta.
De studenter vars lunchpaus är den enda lediga tiden på dagen, använder i nuläget denna för
koordineringen av studentinflytande, Detta innebär att LUNAs och Teknologkårens studenter
använder lunchen även till dessa syften. För att dessa studenter ska få tid att organisera sig krävs
därför att dessa möjligheter består.
LUS anser…
att
universitetet vid schemaläggningen för den utbildning som kommer att ges på Science
Village ska ge studenterna förutsättningar att ta sig till föreläsningar med god tidsmarginal.
att
utforma scheman så att studenter som läser på Science Village och i centrala Lund så
långt det är möjligt ges en ostörd lunchpaus motsvarande den som hade getts vid studier i samma
byggnad.
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att
studenterna vid utformandet av schema för utbildning på SV ska ges förutsättningar att
studera vid andra fakulteter på LU.
att

vid utformandet av schema ska hänsyn tas till studenternas behov av återhämtning.
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