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Närvarande

Hedvig Åkesson, ordförande Integrationsrådet
Eva Wallengren, IM Lund
Gabriella Fredriksson, Raul Wallenberginstitutet
Yusra Imsheiel och Sadaf Haidari, Kompassen Lund
Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator Lunds kommun
Magdalena Titze, sekreterare integrationsrådet

Justerare

Eva Wallengren

Paragrafer

§ 41–42

Plats och tid för justering
Underskrifter
Sekreterare

Magdalena Titze

Ordförande

Hedvig Åkesson (KD)

Justerare

Eva Wallengren

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunala integrationsrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-05

§ 41

Genomgång av nominerade kandidater till
Lunds kommuns integrationspris 2019

Integrationsrådet utsåg 2019-09-03 §31 att medlemmarna i juryn för
att utse Lunds kommuns integrationspris 2019 ska bestå av: Hedvig
Åkesson, Eva Wallengren, Sadaf Haidari, Yusra Imsheiel, Gabriella
Fredriksson och Oliwer Karlsson.
Nomineringen till integrationspriset har varit öppen mellan 19
september – 24 november. Nomineringar har skett på Lunds
kommuns hemsida. Ett 30-tal nomineringar har kommit in och en
sammanställning har delgivits juryn.
Medlemmarna i juryn har via mejl lämnat in sina förslag med
motivering till integrationsrådets sekreterare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Beslut om vilken kandidat som erhåller
Lunds kommuns integrationspris 2019

Beslut
Juryn för Lunds kommuns integrationspris 2019 beslutar per
capsulam
att

Eos Cares ska erhålla Lunds kommuns integrationspris 2019.
Motiveringen är:
”Basketklubben Eos är en viktig aktör i föreningslivet i Lund.
Genom klubbens integrationsprogram Eos Cares har Eoshallen
utvecklats till ett centrum för integration och sociala aktiviteter
med flera tusen deltagare om året.
Eos Cares möter och lyckas integrera människor från olika
bakgrunder - alla är välkomna. Aktiviteterna tas fram
tillsammans med besökarna och hela familjen aktiveras i allt
ifrån nybörjarbasket, språkträning i svenska och
hemspråksundervisning i arabiska. Utflykter i Lund med
omnejd är ett annat sätt att bryta isolering.
Eos Cares samverkar ofta och gärna med andra föreningar och
kommunens verksamheter vilket stärker det gemensamma
integrationsarbetet i Lund. De arbetar ständigt för att ligga i
framkant för att utveckla sitt arbete och nå ut till fler, båda
unga och gamla, asylsökande som internationella studenter.
Juryn för Lunds kommuns integrationspris anser även att Eos
Cares är ett bra exempel på hur en idrottsförening kan växa
med ett socialt ansvarstagande”.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala pensionärsrådet
Plats och tid

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund,
2019-11-26 klockan 15.00–17.15

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson, ordförande, Kommunstyrelsen
Dimitrios Afentoulis, Byggnadsnämnden
Elsa Christersson, Kultur- och fritidsnämnden
Lena Fällström, Tekniska nämnden
Rolf Nilsson, Tekniska nämnden
Tove Klette, Vård- och omsorgsnämnden
Ingemar Bryman
SPF Seniorerna
Berne Jönsson
SPF Seniorerna
Gunnel Persson
SKPF
Margit Gunnarsson
RPG
Kerstin Svensson
RPG
Katarina Nyman
Lunds anhörigförening
Mikael Gunnarsson
Lunds anhörigförening

Övriga

Gun-Marie Lindgren, vård- och omsorgsförvaltningen (VOO),
sekreterare
Göran Wallén, Socialnämndens ordförande
Ann-Sofie Wellbo, biståndshandläggare VOO
Ulrika Dagård, demokratiutvecklare kommunkontoret
Elin Eliasson, praktikant kommunkontoret
Klas Svanberg, Byggnadsnämndens ordförande

Justerare

Margit Gunnarsson, RPG

Paragrafer

§ 21–32

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund,
den 5 december 2019 kl. 09.00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underskrifter
Sekreterare

Gun-Marie Lindgren

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson

Justerare

Margit Gunnarsson

Protokollet är justerat.
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Paragrafer

§ 20–32

Underskrift

Gun-Marie Lindgren
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Förklaring av hur intresseorganisationerna förkortas
SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna)
PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
SKPF (Svenska Kommunala Pensionärers Förbund)
RPG (Riksförbundet Pensionärs Gemenskap)
Lunds anhörigförening

Justerare
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§ 20
Val av justerare samt tid och plats för
justering
Sammanträdet inleds med att ordföranden Inga-Kerstin Eriksson
hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att utse Margit Gunnarsson till justerare, samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen,
Bangatan 10 A, Lund, den 5 december 2019 kl. 09.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Fastställande av dagordning

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Information om aktuella frågor inom
socialnämndens område
Göran Wallén, socialnämndens ordförande inleder med att informera
om socialnämndens uppdrag - att stödja medborgare som för kortare
eller längre tid behöver socialtjänstens insatser.





Barn/ungdom och deras föräldrar
Vuxna med missbruksproblematik eller psykiska
funktionsnedsättningar
Personer i behov av försörjningsstöd eller
arbetsmarknadsåtgärder/rehabilitering
Flyktingar

Till förvaltningen hör också en tillståndsenhet med uppdrag att
utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn. Tillstånd för försäljning
av tobak gäller från 1 januari 2019.
Göran Wallén informerar om aktuella frågor inom socialnämndens
område.
Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Information om förebyggande hembesök
och informationsmöten för 80-åringar
Ann-Sofie Wellbo, biståndshandläggare informerar att alla som bor i
Lunds kommun och inte har regelbundna hemvårdsinsatser erbjuds
via brev ett hembesök eller informationsmöte det år de fyller 80 år.
Syftet med besöket eller mötet är att skapa förutsättningar för ett
fortsatt självständigt liv och öka tryggheten genom information om
vad de kan få hjälp med och vart de ska vända sig för att ansöka om
hjälp. Besöket syftar också till förbättrad säkerhet och att förebygga
fallolyckor. Hembesöket är kostnadsfritt och helt frivilligt.
År 2019 fanns det totalt 623 personer som skulle fylla 80 år och inte
hade hjälp från kommunen. 442 personer (71 procent) erbjöds
förebyggande hembesök. Av dessa tackade 144 personer nej till
besöket (33 procent). Myndighetsfunktionen har under året
genomfört cirka 50 hembesök och haft åtta informationsmöten.
Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (18)

Kommunala pensionärsrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-11-26

§ 24
Lunds kommuns överenskommelse med
idéburen sektor - workshop
Ulrika Dagård, demokratiutvecklare och Elin Eliasson, praktikant
informerar om Överenskommelsen mellan Lunds kommun och
idéburen sektor och håller en work-shop med rådet för att samla in
synpunkter till en handlingsplan.
Workshop med kommunala pensionärsrådet
Frågor att besvara för underlag till Överenskommelsens
handlingsplan.
1. Vilka områden kan kommunen och idéburensektor samverka
kring som är till nytta för kommuninvånarna?
2. I förhållande till fråga 1 - Vilka konkreta aktiviteter/åtgärder anser
du/ni ska finnas med i handlingsplanen?
Intensiva samtal förs i grupperna och många idéer förs fram.
Kommunkontoret sammanställer idéerna och tar det med sig i det
fortsatta arbetet med handlingsplanen. Återkoppling sker till rådet.
Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Information om aktuella frågor inom
byggnadsnämndens område
Klas Svanberg, byggnadsnämndens ordförande informerar att:
Centrala Brunnshög växer fram. Den nya stadsdelen som i framtiden
ska rymma cirka 40 000 boende och verksamma, håller på att växa
fram. Södra Brunnshög håller på att bebyggas och nu står centrala
Brunnshög, Kunskapsparken och Science Villige snart på tur.
Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste
utbyggnadsområdena i Lunds tätort i den nyligen antagna
översiktsplanen. Den nya stationen kommer att bli en central del i
områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor kommer att
byggas i närområdet. Lunds kommun håller just nu på att ta fram en
fördjupning av översiktsplanen (FÖP) när det gäller Källby och
sydvästra Lund. Tidshorisonten är tjugo år framåt.
Området Södra Råbylund har nu kommit mer än halvvägs. Området
har tydliga kvartersformer med blandad bebyggelse och närhet till
omgivande natur. När området är färdigbyggt kommer det att bo
drygt 4500 personer i Södra Råbylund. I området planeras också en
skola, livsmedelsbutik och vårdboende.
Kommunen håller på att ta fram en fördjupning av översiktsplanen
för Veberöd. En viktig del i planeringsarbetet är att vidareutveckla
Veberöds identitet och karaktär. Tanken är också att bredda
bostadsutbudet och utveckla ortens trafik- och kollektivtrafikstruktur för hållbara resor. Planen är även att stödja utveckling av
ortens näringsliv och tillgång till kommersiell och offentlig service.
Dessutom ska den fördjupade översiktsplanen vidareutveckla
Veberöds grönstrukturer och kopplingar till omkringliggande
naturlandskap. Arbetet ska bland annat utreda möjlighet att bygga i
östra Veberöd för att bevara åkermarken i väster. Vidare kommer
förtätningsmöjligheter att studeras.
Planprogram för centrala Genarp och för Södra Sandby pågår.
Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Ansökan om bidrag till lokalhyra för
konferens och boendedag 2019-11-29 med SPF och
PRO
Pensionärsorganisationerna SPF och PRO har inkommit med en
begäran om bidrag till lokalhyra om 7 000 kronor, konferens om
framtida boende för seniorer i Lunds kommun.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Att bifalla pensionärsorganisationernas begäran om bidrag till
lokalhyra vid konferens 2019-11-29 med 7 000 kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Information om aktuella ärenden i
kommunstyrelsen och i nämnderna
Inga Kerstin Eriksson rapporterar om aktuella ärenden från
kommunstyrelsen:
Efter beslut på våren 2019 om att en reviderad utvecklings- och
tidplan för Skrylle skulle tas fram har kommunstyrelsen beslutat
göra investeringar inom området med 49,9 mnkr. Det blir bland
annat ett nytt Naturum.
Det blir en idétävling kring den framtida användningen av
Torngården i Stångby.
Arbete pågår angående en samlad måltidsorganisation i kommunen.
Beslut om samarbetsavtal gällande nybyggnation av särskilt boende i
Stångby är ett ärende för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är
positiv.
Förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen:
Att Stadshusets källare och bottenplan används på kort sikt för möten,
arbetsplatser och projekt.
Att anta riktlinjer för Lunds effektiviseringspolitiska råd.
Rådet ska i december varje år lämna en skriftlig rapport som bland
annat ska innehålla en bedömning av hur effektiviseringsbehovet
och de finansiella målen utvecklas.
Tove Klette rapporterar från vård- och omsorgsnämnden:
Då den ekonomiska ramen för 2020 minskar med 77 mnkr kommer
åtgärder genom effektiviseringar, intäktsförstärkningar och
anpassningar av intäkter och kostnader med hänsyn till utvecklingen
att behöva göras. Förslag till Verksamhetsplan med internbudget för
2020 behandlas av nämnden i december.
Som ett led i internbudgetarbetet har nya riktlinjer för beslut om
insatser enligt socialtjänstlagen antagits. Förändringarna gäller i
huvudsak ändrad frekvens på tvätt och städning. Beslut om insatser
fattas alltid utifrån det individuella behovet av insatser.
Öppethållandet på Nibblegårdens lunchrestaurang har förlängts till
och med 26 december 2019.
Från och med 1 februari 2020 kostar en lunch för pensionärer 55
kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Från och med 1 januari 2020 kommer verksamhetsområdet
hemvård, rehabilitering, stöd och service att begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning.
Serviceenheten (vaktmästarorganisationen inom särskilt boende)
övertar ansvaret den 1 mars 2020 för utförande av tjänster för att
förhindra fallolyckor i hemmet. Tjänsten byter då namn till
”Fixartjänst” och blir kostnadsfri.
Ansökan om trygghetslarm kommer snart att kunna göras via en
e-tjänst på kommunens hemsida. Möjligheten till att ansöka på
traditionellt sett genom kontakt med biståndshandläggare kvarstår.
I december öppnar en ny träffpunkt i Genarp (på Solhem) och i slutet
av januari 2020 kommer lunch att serveras i restaurangen.
Nybyggnation av särskilt boende planeras i Stångby, färdigställt
preliminärt hösten 2022/2023.
Måltider för äldre är ett ärende som kommer upp på nämnden i
december. I syfte att förbättra de äldres matsituation föreslås att
förvaltningen får i uppdrag att utreda de äldres matsituation för
personer som har hemvård i ordinärt boende. Förvaltningen ska
även utreda möjligheten att erbjuda måltidsleveranser med säkert
näringsinnehåll för äldre i hemmet.
Rolf Nilsson rapporterar från tekniska nämnden att Kyrkogatan
öppnas för biltrafik den 29 november och om oförändrad
vinterväghållning 2019/2020.
Lena Fällström rapporterar att förvaltningsrätten har fortfarande
inte meddelat dom gällande färdtjänsten. Nuvarande avtal löper till
och med 31 mars. Det finns fortfarande en del klagomål exempelvis
som att bilen inte kommer i tid, men antalet klagomål har minskat
liksom vitesföreläggandena.
Elsa Christersson rapporterar från kultur- och fritidsnämnden om
besparingskrav och att bibliotekstjänsten kommer att vara kvar.
Ett konstråd har inrättats.

Ordföranden tackar för informationen.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Remiss: Program för social hållbarhet i
Lunds kommun – Ett Lund för alla
Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningarna tagit fram
ett förslag till Program för social hållbarhet i Lunds kommun.
Programmet anger en gemensam riktning för arbetet med social
hållbarhet och lägger fast de långsiktiga prioriteringarna.
Programmet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga
mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund – Ett Lund
för alla. Syftet är även att inspirera förtroendevalda och medarbetare
i Lunds kommun samt andra aktörer inom den offentliga sektorn,
lärosäten, näringslivet och civilsamhället till samverkan och dialog
om ett socialt hållbart Lund.
Kommunala pensionärsrådet bereds möjlighet att inkomma med
yttrande över Program för social hållbarhet. Yttrande ska vara
inkomna till kommunkontoret senast den 31 januari 2020.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att uppdra till respektive pensionärsorganisation att avge yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Remiss: Motion från Hanna Gunnarsson (V)
och Mattias Horrdin (C) ”Vi måste prata om
smågatstenarna!”, KS 2019/0023.
Hanna Gunnarsson (V) och Mattias Horrdin (C) har till
kommunfullmäktige inlämnats en motion ”Vi måste prata om
smågatstenarna!” Motionen föreslår att en översyn ska ske avseende
styrdokument som berör smågatsten i stadskärnan och att
trafikerade stråk med mycket busstrafik och cyklister ska ges annan
markbeläggning.
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden, byggnadsnämnden och i
kommunstyrelsen.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-29 beslutade
kommunfullmäktige att återremittera motionen till kommunstyrelsen
för att inhämta synpunkter från kommunala funktionshinderrådet och
pensionärsrådet.
SPF Seniorerna presenterar ett förslag till yttrande enligt följande:










Gatsten är generellt till besvär för personer med gångrespektive synsvårigheter.
Accentueras då den ofta är dåligt underhållen.
Slipad gatsten är bättre än huggen, men kräver likväl ett bättre
underhåll.
I ”kulturkvarteren” har vi förståelse för att gator är belagda
med sten.
I gator med mycket trafik och inte minst gator med tung trafik
som busslinjer, vill vi se en beläggning som ger ett jämt
underlag, utan springor i materialet och som inte heller ger
ojämnheter.
Oavsett beläggning på gator, är det ett stort problem för
personer med gångsvårigheter, där trottoarer lutar ut mot
gatan. Det är oerhört svårt att ta sig fram med rollator eller
rullstol när man hela tiden ”dras” mot gatan.
Underhållet av gatstensbelagda gator måste hållas på en hög
nivå.

Samtliga pensionärsorganisationer ställer sig bakom förlaget till
yttrande.

Justerare
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Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att överlämna pensionärsorganisationernas yttrande över motionen
enligt ovanstående till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Ärenden från pensionärsorganisationerna

Pensionärsorganisationerna har till dagens sammanträde lämnat in
följande önskemål och frågor:


Omprövning av beslutet om nedläggning av Nibblegårdens
träffpunkt och restaurang.
Svar: Vård- och omsorgsnämndens beslut står fast.



Att vårdcentralen i Dalby uppgraderas till akut mottagning
hela veckan med tillgång till geriatriker.
Svar: Frågan får besvaras av rätt huvudman, Primärvården,
Region Skåne.



Att föredragningslistan för vård- och omsorgsnämnden
skickas i god tid före möten. Dessutom önskas fylligare
protokoll.
Svar: Samtliga nämnders sammanträdesdatum och
föredragningslistor med handlingar finns tillgängliga för alla
medborgare https://www.lund.se/kommun--politik/politikoch-demokrati/moten-och-protokoll/



Önskan om information om beslutsgången efter politikerbeslutet i de föreslagna nerdragningarna/besparingarna inom
hemtjänst vad gäller städning och tvätt.
Svar: Beslutsgången framgår av vård- och omsorgsnämndens
protokoll.



Önskan om information angående pilotprojektet i 18 månader
inom mobila vårdteamet, avslutat i juni 2019 – Hur gick det?
Svar: Information om Mobilt vårdteam lämnades vid KPR:s
sammanträde, 2019-09-03.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att med ovanstående information anse frågorna besvarade.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Sammanträdestider för kommunala
pensionärsrådet 2020
Ordföranden lämnar förslag till rådets sammanträdestider 2020.

Beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att sammanträden ska hållas klockan 15.00 den 24 mars, 12 maj,
1 september och 24 november 2020.

Justerare
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§ 32

Övrigt

Ingemar Bryman hälsar välkomna till Folkparken på fredag (29/11)
en konferens om framtida boenden för seniorer i Lund!
Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson avslutar mötet och tackar för
visat intresse och önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År.
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Kommunala studentrådet

Justerare

Plats och tid

Palaestra (seminarierum 105), Paradisgatan 4,
2019-12-05 klockan 18.00–20.00

Ledamöter

Fredrik Ljunghill (M), ordförande
Fanny Johansson (S)
Klas Svanberg (M)
Helmut Moser (V)
Martin Pudaric (S)
Gustaf Hamilton (KD)
Johan Nilsson (C)
Teresia Ställborn (MP)
Adrian Kasperczyk (L)
Jesper Sahlén (V)
Sofia Bjursåker, Akademiska Föreningen
Kajsa Oscarsson, Akademiska Föreningen
Gustav Ekström, Lunds universitets studentkårer
Kotten Forsberg, Lunds universitets studentkårer
Sara Ramberg, Lunds universitets studentkårer
Julia Carldén, Kuratorskollegiet
Alice Idéhn, Kuratorskollegiet
Alexandra Julin, Kuratorskollegiet
Peter Hagen, Kuratorskollegiet
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Justerare

Sofia Bjursåker, Akademiska Föreningen

Paragrafer

§ 1–13

Plats och tid för
justering

13 december kl 14.00, Bruksgatan 22

Underskrifter
Sekreterare

Jeanette Persson

Ordförande

Fredrik Ljunghill (M)

Justerare

Sofia Bjursåker, Akademiska Föreningen
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Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Ljunghill öppnar mötet kl. 18.00. Nya ledamöter
och inbjudna gäster hälsas välkomna.
 Gustaf Hamilton (KD) Kultur- och fritid
 Teresia Ställborn (MP) Socialnämnden
Inbjudna gäster:
 Fredrik Millertson, vd LKF Lunds kommun
 Johan Nordbeck, projektchef Lundabostäder
 Nikolas Pieta Theofanous, avdelningschef LU Bostäder
 John Green Vingstedt, AF Bostäder
 Katja Bröms, BoPoolen
 Ronja Hansen, Huskollegiet KK
 Ludvig Eriksson, Huskollegiet KK
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Val av justerare

Sofia Bjursåker, Akademiska Föreningen, väljs till justerare.
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Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.
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Föregående mötesprotokoll (bifogat till handlingarna)

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.
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Adjungeringar

Inbjudna gäster:
 Fredrik Millertson, vd LKF Lunds kommun
 Johan Nordbeck, projektchef Lundabostäder
 Nikolas Pieta Theofanous, avdelningschef LU Bostäder
 John Green Vingstedt, AF Bostäder
 Katja Bröms, BoPoolen
 Ronja Hansen, Huskollegiet KK
 Ludvig Eriksson, Huskollegiet KK
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Tema bostäder

Studentrådets ledamöter och inbjudna gäster delas in i mindre
diskussionsgrupper. Följande frågeställningar diskuteras:
1. LKF. Vad är viktigt att tänka på för att skapa välfungerande
boendeenheter med hög trivsel och hur ska konflikter hanteras på ett
effektivt sätt?
Sammanfattning av diskussionen: LKF planerar byggstart av Colive
2021. 66-70 bostäder i 11 storlägenheter. Boendeformen är den första av
sitt slag i Sverige. Uppskattad hyra 6 000kr/månad. Målgrupp unga
vuxna ex. efter avslutade studier. Viktigt med introduktion till boendet
och tydliga regler och riktlinjer och gemensam värdegrund som alla
boende ska stå bakom. Oro för automatiserad matchningsprocess,
eftersom det kan bli en allt för homogen grupp pga dolda bias.
AF/KK/LUS. Vad kan Lunds kommun göra för att skapa en tryggare
bostadssituation för studenter? Hur kan vi arbeta för att säkerställa
studentbostadsaktörer delaktighet i kommunala byggprocesser?
Sammanfattning av diskussionen: AF och nationerna har tillsammans
bostäder för ca 9500 studenter. Nationerna vill gärna expandera på olika sätt.
AF Bostäder har byggstarter planerade fram till 2024 vilket resulterar i 1000 fler
netto.
2. Viktigt med en trygg bostadssituation, både när man kommer som ny
student och efter avslutade studier. Förslag att samla all uthyrning av
bostäder hos en aktör. Kartor med avstånd inom kommunen kan delas ut
i välkomstpaket för att visa att avstånden är korta.
Svårt att hålla sig ajour i Lund med vad som händer inom planer för
studentbostäder. Forum för studentbostadsaktörer efterfrågas.
Tjänstemän inom kommunen är välkomna att besöka Huskollegiet,
Kuratorskollegiet.
3. LUNDABOSTÄDER. Hur kan vi skaffa oss byggbar mark till
studentbostäder i Lund? Hur ser samarbetet ut mellan oss lokala
studentbostadsutvecklare?
Sammanfattning av diskussionen: Det är svårt för en liten aktör att få
byggrätter i Lund. Byggaktörsdialogen är bra, men sällan att det leder till
något.
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Läget i Lund är avgörande för studenter. Lundabostäder har mark i
Nöbbelöv som kan vara ett attraktivt boende för studenter med barn.
Att bygga bort bostadsbristen är enda sättet att lösa problemet.
4. BYGGNADSNÄMNDEN. Studentbostäder, var och hur?
Sammanfattning av diskussionen: Den ekonomiska aspekten är
avgörande för studenter. Det gäller att bygga så att studenterna har råd
att bo.
När kommunen är med i byggplanerna tidigt brukar projekten bli
lyckosamma. Byggnadsnämnden planerar för ett forum för dialog med
akademin, likt byggaktörsdialogen. Till första mötet i vår bjuds LU
Byggnad, Akademiska hus, AF Bostäder och nationerna. Privata aktörer
som bygger studentbostäder kan bli aktuella att bjuda in längre fram.
5. LU BOSTÄDER. Hur kan Studentrådet arbeta aktivt för att driva
studentbostadspolitiken och den kommunala byggprocessen i Lunds
kommun så den möter studenternas behov och önskemål?
LU Bostäder hyr ut 950 studentbostäder, blockförhyr av bla LKF. Får ej
äga fastigheter pga statlig myndighet. Uppdraget är att tillgodose
behovet hos internationella studenter med fokus på de avgiftsskyldiga.
Vissa internationella studenter tycker att ytterområdena i Lund ligger
långt ifrån LU och att cykelvägar är mörka och upplevs otrygga.
Konkreta förslag:
 Se studenter som en resurs och inkludera i tidigt stadium kring
visioner/beslut
 Lyfta in studentrådet till Kommunfullmäktige
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Remisser inkomna till studentrådet

LUS i samråd med AF och KK' har skickat in remissvar på Källby en
fördjupning av översiktsplanen. Svaret bifogas med detta protokoll.
Fokus på byggandet av bostäder och snabba, trygga transportvägar till
universitetet.
Lunds kommun har Program för social hållbarhet ute på remiss. Sista
svarsdag 31 jan 2020. AF/KK/LUS medverkar på den workshop som
hålls om programmet 14 jan 2020. Vi får ta del av LUS remissvar vid
kommande studentråd 29 jan.
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§ 9 Val av ledamöter till arbetsgrupp för revidering av
handlingsplanen för studentsamverkan 18/19
Kommunstyrelsen har utsett två ledamöter till arbetsgruppen för
revideringen av Lunds kommuns handlingsplan, Fredrik Ljunghill och
Fanny Johansson. Studentrådet valde även Martin Pudaric, kultur- och
fritidsnämnden, till arbetsgruppen som nu är fulltalig. Arbetsgruppen har
två inplanerade möten i jan/feb och studentrådet kommer få följa arbetet
med revideringen.
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Aktuellt i studentorganisationer och nämnder

 AF/KK/LUS
LUS ingår i en visionsgrupp som ska samla in fördelar för fakulteterna med en flytt
till Science Village. Ett ställningstagande ska tas fram.
KK har ett samarbete med polisen för att motverka narkotikaanvändandet. Nya
ledamöter till studentrådet väljs 16 december.
AF första etappen av ombyggnationen klar, Athen öppen med studieplatser.
Höstens spex har hållits på Stadsteatern.
 Byggnadsnämnden
Långa ledtider, bostäder som nu står klara på Brunnshög är resultat av 35 års
arbete.
Ang. Källby är förutsättningarna för planerna att det fattas ett beslut om att
Reningsverket försvinner.
 Kultur- och fritidsnämnden
Behöver dra ner på verksamhet. Bidrag till politiska ungdomsförbund stryks.
Bokbussen blir en bokbil.
Lunds kommun var kulturkommun 2019 och har nu lämnat över titeln till
Sundbyberg.
 Kommunstyrelsen
KS har antagit riktlinjer för revideringen av handlingsplan till studentsamverkan.
Studentrepresentanterna påpekade att riktlinjerna inte diskuterades i rådet innan
KS beslut.
Ärendet om välkomstpaket är återremitterat till kommunkontoret.
Beslut om bildandet av ett destinationsbolag ska tas i KF. Gör det lättare för
externa aktörer att vara med och satsa pengar på evenemang.
 Socialnämnden
Omorganisation i organisationen på grund av färre nyanlända än väntat.
 Tekniska nämnden
Cykelparkeringar på Clemenstorget börjar försvinna. Hänvisning till
Godsmagasinet.
Säkerhetshöjande åtgärder för cyklister i korsningen Tornavägen/Tunavägen är på
gång.
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 Utbildningsnämnden
Neddragningar på SFI.
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Nästa möte

Nästa möte 29 januari kl 18-20 på Kommunkontoret, Bruksgatan 22.
Datum för vårens övriga möten:
 31 mars
 3 juni
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Övriga frågor

Julia Carldén lyfter frågan om ansvarig person samt tidplan för de
åtgärder som kommunen åtog sig vid trygghetsvandringen i Lundagård
14 november. Julia har satts i kontakt med ansvarig tjänsteperson på
tekniska förvaltningen.
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Mötet avslutas

Ordförande Fredrik Ljunghill avslutar mötet kl 20.15
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