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Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets reservation
i ärende 22. Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Anders Almgren (S)
och Emma Berginger (MP)
Utveckla studentlivet - Satsa på AF-borgens utveckling
Lund hade inte varit Lund utan Lunds universitet. Ingen annan verksamhet har så omfattande
och på ett så positivt sätt format det moderna Lunds framväxt som universitetet och studenterna.
Under föregående mandatperiod utvecklades samarbetet mellan kommunen, universitetet och
studentorganisationerna väsentligt. Aldrig tidigare har samarbetet varit så omfattande och
kontakterna så många.
Många organisationer och privatpersoner har uppvisat ett omfattande engagemang inför AFborgens står stora och nödvändiga renovering. Med tanke på Borgens viktiga roll som en
levande central mötesplats över organisations- och generationsgränser är det högst rimligt att
Lunds kommun också bidrar ekonomiskt till renoveringen.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står fast vid att kommunen bör ge ett
ekonomiskt bidrag till utvecklingen av AF borgen. Men istället för ett bidrag, som skulle vara
hela studentlivet till gagn, beslutade en majoritet i kommunstyrelsen återigen att ett lån med
årligt amorteringskrav och på marknadsmässiga grunder ska vara det som erbjuds Akademiska
Föreningen. Det går inte att tolka det på annat sätt än att det borgerliga minoritetsstyret vill att
Lunds kommun ska agera bank och även tjäna pengar på Akademiska Föreningen eftersom
kommunen lånar väsentligt billigare än marknadsmässiga villkor. Det är inte en hållning vi kan
ställa oss bakom.
Med denna konstruktion skjuter det borgerliga minoritetsstyret dessutom ifrån sig ansvaret att
bestämma amorteringstakt och storleken på räntan till tjänstemännen på kommunkontoret. Men
om det blir enligt det upplägg som kommunkontoret föreslagit skulle kommunen alltså tjäna
420 000 kronor på en studentorganisation. Det skulle innebära att AF borgen måste öka sin
vinst, vilket i sin tur skulle drabba hyresgästerna. Det senare drabbar studentföreningarna som
antingen kommer behöva betala mer, vilket är svårt för många studentföreningar som redan i
dagsläget har en ansträngd ekonomisk situation, eller så blir de utkonkurrerade av mer
kommersiella krafter med högre betalningsförmåga. Vi menar därför att detta går mot den
avsiktsförklaring som Lunds kommun har med Akademiska Föreningen, Lunds universitets
studentkårer och Kuratorskollegiet.
Därför reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra egna yrkanden.
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