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Lunds Universitets Studentkårer

LUS svar angående Regionplan för Skåne 2022-2040

Lunds Universitets Studentkårer (LUS) ställer sig generellt positiva till det förslag på
Regionplan för Skåne 2022-2040 som skickats ut på remiss. Vi vill dock lyfta fram
några aspekter i planen som är av extra vikt för oss studenter och där vi anser att det
är extra viktigt att målsättningarna uppnås. Vi vill belysa dessa ur ett studentperspektiv,
då studenter som grupp inte lyfts i remissförslaget.

LUS är positiva till att tankar kring social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet präglar
regionplanen. LUS anser att Skåne ska sträva efter att vara ett föredöme på
hållbarhetsområdet och vill därför peka ut att det är väldigt viktigt att de uppsatta
hållbarhetsmålen följs. Ett hållbart nyttjande av mark och vattenresurser samt en
bevarad biologisk mångfald är en förutsättning för att framtida studenter ska kunna
äta, dricka och bo i Skåne. Farhågor om framtida mat och dricksvattenbrist ska tas på
allvar!

För studenterna är en god kollektivtrafik och cykelinfrastruktur såväl inom som mellan
städer väldigt viktigt. LUS ser att remissen lyfter fram många bra förslag kring
utbyggnad av kollektivtrafiken och cykelinfrastruturerna, samt kring byggnation av
bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Det här är en förutsättning för att studenter som
ofta inte har tillgång till bil ska kunna bosätta sig på andra ställen än i direkt anslutning
till universitetet. Kollektivtrafiken är också en förutsättning för studenterna att kunna
transportera sig mellan universitetets olika campus i Helsingborg, Lund, Malmö och
Revingehed.  Något vi dock vill betona extra starkt är att en utbyggnad av
kollektivtrafiken inte får innebära ökade biljettkostnader. Regionplanen anger att
transportsystemet ska vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Studenter är
en ofta ekonomiskt utsatt grupp och att höja biljettpriserna inom kollektivtrafiken är
inte ekonomiskt hållbart för studenterna.

Studenternas utsatta ekonomi gör också att tillgången till billiga bostäder och
studentbostäder av god kvalitet är en fråga som LUS anser är viktig. Regionplanen
lyfter fram att Malmö och Lund är städer där de sociala klyftorna ökar och allt fler får
svårt att komma in på bostadsmarknaden. Det är något LUS ser väldigt allvarligt på.
Det är viktigt att trenden vänder och en förutsättning för det är att det byggs mer
billiga bostäder av hög kvalitet, som är redo att möta framtida klimat, i städerna.
Samtidigt måste kollektivtrafiken göra det möjligt för studenter att bo utanför staden
och pendla in till universitetet för att på så sätt kunna bosätta sig på orter där
boendekostnaderna är lägre. Möjligheten för studenterna att bo billigt under sin
studietid är en förutsättning för att studenter ur alla samhällsgrupper ska kunna ta del
av universitetsstudier. Ges universiteten förutsättningar att rekrytera brett har de en
stor möjlighet att minska samhällsklyftorna.
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Studenterna ser också ett stort värde av möjligheten till rekreation, vilken lyfts fram i
regionplanen. Det är viktigt att studenter ges möjligheter till rekreation nära hemmet,
då deras ekonomiska förutsättningar inte alltid gör det möjligt att färdas långt för
rekreation. Den friluftsgård i Lillsjödal som drivs genom stiftelsen Lunds universitets
studentkårs Friluftsgård är också viktig för studenternas möjlighet till rekreation. Här
vill LUS särskilt poängtera att de planer som finns på en höghastighetsbana mellan
Lund och Helsingborg och vidare upp till Stockholm ska läggas sydöst om samhället
Sösdala, för att bevara studenternas möjlighet till rekreation på friluftsgården
Lillsjödal.  Utöver rekreation för studenter LUS ser också att det finns en stor
potential att utnyttja rekreationsområden och skyddade områden till utbildning och
forskning, något som har ett stort värde för studenterna.

Slutligen är de tekniska och digitala infrastrukturerna väldigt viktig för studenterna,
vilket inte minst den digitala undervisningen under covid-19 pandemin visat tydligt.
En framtida utbildning spås också innehålla fler digitala moment. Oron för en
bristande elförsörjning i Skåne ska tas på allvar. Det är av stor vikt att alla studenter
har en god teknisk och digital infrastruktur, oavsett var i Skåne de bor. Fungerar inte
det tvingas alla studenter bosätta sig där det finns goda tekniska och digitala
infrastrukturer. Det ger i sin tur högre boendekostnader och mindre spridning av
studenterna. Ytterligare en viktig aspekt är att även internationella studenter ges
tillgång till den digitala infrastrukturen. I nuläget kräver en del digitala tjänster ett
svenskt personnummer, vilket ställer till det för de internationella studenter som
kommer hit.

Sammanfattningsvis, anser LUS att remissförslaget Regionplan för Skåne 2022-2040
innehåller många bra mål och vi ser att det är av stor vikt att dessa uppnås. Görs detta
kommer Skåne bli en än mer attraktiv region för studenter att bosätta sig i.

LUS tillstyrker remissen.
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