Campus direkt
Anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte på Campus, M-huset måndagen den 21
mars 2016. Ett tjugotal personer deltog på mötet utöver tjänstemän och förtroendevalda.
Mötet filmades och eftersändes i Öppna Kanalen.
Kommunstyrelsens ordförande, Bo Frank inledde mötet och hälsade alla välkomna. Därefter
genomfördes följande informationspunkter:
 Planer för campusområdet – Monica Skagne, kommunchef
 Kommunikationer till campusområdet – Patrik Tidåsen, trafikchef, Länstrafiken
Kronoberg
 Brottsstatistik för Campus – Scott Goodwin, Polisen
 Näringslivet i Växjö – kontakt mellan universitet och näringsliv samt den lokala
arbetsmarknaden efter examen – Thomas Karlsson, näringslivschef
 Framtidens boende för studenter – Per Schöldberg, kommunalråd
 Nå framgång som egenföretagare i Växjö – Helena Collin, vd för Företagsfabriken
 Vänfamiljsprojektet – Eva Nilsson Vänfamiljssamordnare, Linnéstudenterna

Frågor och diskussionspunkter
1. Fråga från en näringsidkare på området som frågar vad som kan göras med bristen på
verksamhetslokaler för vardagsservice till studenter som cykelreperationer och second
hand butiker.
Maria Säterdal, VD Växjöbostäder AB och Stefan Ronéus, affärschef på Videum AB
svarar och lovar återkomma till företaget.
2. Med anledning av den aktuella försäljningen av fastigheter så ställs frågan om
studentbostäder kommer finnas kvar i de husen som ska säljas.
Per Schöldberg svarar
3. Vad är drömvisionen för kommunen – universitetsstad, eller stad med universitet
Per Schöldberg svarar
4. Hur kan kommunen bidra till att centrum flyttas närmare Universitetet, styra
utvecklingen och planeringen.
Anna Tenje och Per Schöldberg svarar.

5. Fråga som anknyter till frågan ovan och kommunens svar kring vad som görs för att
”bygga Campus närmare staden”. Mycket flyttar åt andra håll, t.ex. som Växjös
Bobutik flyttas åt fel håll vilket gör det svårt för bl.a. internationella studenter
Per Schöldberg svarar om planering.
Maria Säterdal svarar om lokaliseringen – vilka aspekter som gjort att Växjöbostäder
valt den nya placeringen av Bobutiken. Maria Säterdal informerar om att
Växjöbostäder tittar på hur de kan utveckla servicen till studenter vid terminsstart hur
vi ska förbättra tex nyckelhantering.
Per Schöldberg lovar att det kommer finnas ett mobilt nyckelkontor på Campus i
september.
6. Fråga om dammar på campus, fyller de någon funktion och kan man göra dem mindre
sunkiga
Sofia Stynsberg svarar, ordförande i tekniska nämnden tar frågan med sig
Har med dagvatten att göra – Stynsberg svarar direkt.
7. Fråga om återbruksbyn och vilka aktörer som ska få finnas där.
Bo Frank svarar.
8. Ny fråga om Sivansdammen, Studenter skadar sig, går det rengör botten på dammen.
Sofia Stynsberg tar med sig frågan.
9. Frågor om busstider till och från campus och sommartidtabellen. Studenter med
sommarjobb har svårt ta sig till arbetet under juli
Patrik Tidåsen svarar att turtätheten minskar under sommaren och att det är en
budgetfråga. Målet är att förkorta tiden som Länstrafiken kör med sommartidtabell.

10. Fråga om Teknikens hus – Vision 2050 och kommunens vision kring
campusbyggnader framöver – studieplatser, grupprum, idag är det något av en tävling
att få platser.
Anna Tenje informerar om teknikens hus, få upp intresset för teknik i unga åldrar.
Utbildningar för gymnasister tillsammans med teknikstudenter. Näringsliv får träffyta
med studenter och mellan företag. Önskar att satsningen ska leda till att fler väljer
teknikutbildningar.
Bo Frank informerar om arbetet med Vison 2050.
Videum tar med sig frågan om studieplatser. Thomas Reinhag, Linnéuniversitet
informerar om utvecklingen och hur arbetet pågår för att skapa en bra studiemiljö.

11. Fråga om öppettider biblioteket, klagomål på dessa.
Thomas Reinhag svarar att det handlar om personalplanering men tar med sig frågan
till chefsbibliotekarien.
12. Tillgång på större undervisningslokaler på campus – finns det planer på fler lokaler
på Universitet
Thomas Reinhag svarar.
13. Fråga om utländska studenter som läst vid Linnéuniversitetet, de har svårt att hitta
jobb men vill stanna kvar i regionen efter studier – vad kan kommunen göra?
Per Schöldberg, Thomas Karlsson och Bo Frank svarar.
14. Internationella linjen design – Linneuniversitetet informerar mkt på svenska under
föreläsningar, mer föreläsningar och mer information borde vara på engelska.
Ingen ansvarig närvarande som kan svara.
15. Bostadsfrågan –

1. Hög hyra för nya/ombyggda studentlägenheter?
2. Rikshem – ska man sälja dit?

Maria Säterdal svarar.
16. Hur jobbar kommunen för att fler stadsbor kan komma till campus? Bowling
simhallen..etc.
Per Schöldberg svarar.
17. Praktikplatser – hur tänker kommunen kring detta? T.ex. handläggare och
utredartjänster.
Anna Karlsson, utvecklingschef, informerar hur kommunen jobbar med examensjobb
och praktikplatser.

Avslutning
Malin Lauber, kommunalråd sammanfattar mötet och avslutar kvällen.

