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Ansökan till Lunds kommun om ekonomiskt stöd till
studentnationerna under covid-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

bevilja Kuratorskollegiet ekonomiskt stöd under pandemin om
2 400 000 kronor för 2021, samt
finansiering sker via kommunstyrelsens coronabuffert 2021.

att

Sammanfattning
Kuratorskollegiet, som består av 12 studentnationer, har inkommit
med en hemställan om ekonomiskt stöd om 4 800 000 kr från
kommunen. Studentnationer har ekonomiska utmaningar på grund
av de begränsningar av verksamheterna som pandemin lett till.

Underlag för beslutet



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-31 Ansökan om
ekonomiskt stöd till studentnationerna
Hemställan från Lunds studentnationer 2020-11-24

Ärendet
Bakgrund
Kuratorskollegiet har inkommit med en hemställan om ekonomiskt
stöd under pandemin. Kuratorskollegiets medlemsnationers arbete
är viktigt under coronapandemin då de fyller en viktigt studiesocial
funktion. Förutom mottagande, introduktion och omhändertagande
av nya studenter erbjuds kurativt och annat studiesocialt stöd.
Samtliga studentnationer har ekonomiska utmaningar på grund av
de begränsningar av verksamheterna som pandemin lett till.

Studentnationer i Lund

Studentnationerna har en bred och mångfacetterad verksamhet där
fokus är studiesocial verksamhet. Förutom måltider i form av
luncher, bakning, middagar och restaurangverksamhet bedrivs
nattklubbsverksamhet och större festarrangemang som baler och
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konserter, men även ett stort kulturutbud i form av spex och teater,
körverksamhet, nationstidningar och idrottsaktiviteter. Flera
studentnationer erbjuder sina verksamhetslokaler utanför
aktivitetstid till studieplatser för studenter. Vilket är ett komplement
för universitetet och biblioteken som inte kan erbjuda tillräckligt
med studieplatser för studenterna i dagsläget. Verksamheterna som
bedrivs är också kompletterande i utbildningen av framtidens ledare.
Genom ansvarsuppgifter inom ekonomi, ledarskap, planering och
organisation skapas erfarenheter vilka är svåra att tillskansa sig
utanför studentnationerna.
En större funktion studentnationerna har är att ta hand om
studenterna i Lund och skapa sammanhang. Det psykosociala
måendet och att finnas på plats för studenterna när samhället
öppnar upp igen är av stor vikt. Den psykiska ohälsan kommer
troligen att öka i samband med pandemin och nationerna har en
mycket viktig roll i studenternas mående. Gemenskapen har under
många år avlastat det kommunala systemet på flera nivåer med
bostäder till en ekonomiskt utsatt grupp, mat och kulturaktiviteter,
social avlastning och sammanhang.

Kuratorskollegiet

1927 bildades samarbetsorganet Kuratorskollegiet där 12
studentnationer är medlemmar. Kuratorskollegiet arbetar med
gemensamma frågor och främjande av samarbetet över
nationsgränserna där bland annat ekonomi, inköpsfrågor, idrottsoch kulturverksamhet, bostadsfrågor och inkludering av
internationella studenter behandlas. Kuratorskollegiet är
studentnationernas yttersta representant gentemot studentkårerna,
Akademiska Föreningen, Lunds universitet och Lunds kommun.
Tillsammans med kommunens tillståndsenhet och räddningstjänsten
är Kuratorskollegiet en av organisatörerna för utbildningarna i
ansvarsfull alkoholhantering vilket hålls för studenter aktiva i
studentorganisationerna i Lund.

Varumärket Lund

Lunds kommuns varumärke är nära förenat med universitetet,
innovation och studentprofilen. Årligen kommer tusentals studenter
till Lund för att bosätta sig och studera. Lunds studentprofil och den
studiesociala verksamheten är en förutsättning för att behålla
attraktiviteten och uppmuntra studenter att söka sig till Lund och
Lunds universitet.
Studentnationerna är kulturbärare såväl som sociala institutioner
och en del av Lunds profil. Om någon eller några av
studentnationerna på grund av ekonomiska problem skulle tvingas
lägga ned skulle Lund som varumärke få en betydande försvagning
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och attraktiviteten med Lund skulle avsevärt minska.
Synergieffekterna skulle sträcka sig långt utanför studentnationen
och dess medlemmar då alumnnätverken sträcker sig långt utanför
kommunens gränser. Generationer av studenter minns tillbaka på
sin studenttid i Lund, kanske inte primärt för sina studier utan för
den studiesociala tillvaron utöver utbildningarna.

Finansiering
Studentnationerna bedrivs till största delen genom ideellt arbete,
men då de bedriver en verksamhet i en omfattning som är
jämförbart större än andra organisationer i Lund och andra
studentstäder krävs även arvoderad personal.
Studentnationerna är till största delen ekonomiskt beroende av sin
studiesociala verksamhet och intäkterna därifrån. Arbetet har under
året varit i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer med
följden att verksamheterna till stor del stängts ner eller minskat
kraftigt i omfattning. Men det har även skett en omställning av
verksamheterna som ni administreras och hanteras digitalt.
Möjligheterna för studentnationerna att öka sina intäkter är
begränsade, likaså möjligheterna att minska kostnaderna.
De nationer som sökt om statligt bidrag för att reducera hyrorna har
inte gått gehör för sina ansökningar med anledning att de har samma
organisationsnummer som verksamheterna vilka hyr lokalerna. Det
har heller inte varigt möjligt att söka permitteringsstöd då de
förtroendevalda har för korta mandatperioder och räknas som
nyanställda.
Om situationen fortsätter utan ekonomiskt stöd kan konsekvensen
bli att verksamheterna måste minskas i omfattning. Attraktiviteten
riskerar minska och kan leda till ett slag för Lund som studentstad
när den studiesociala verksamheten, vilken är så viktig för
studenternas välmående, måste begränsas.
Kuratorskollegiet finansieras i huvudsak genom försäljning av
gästkort till tillresande studenter för att ta del av studentnationernas
verksamheter. Under coronapandemin har försäljningen nästan helt
uteblivit.

Omvärldsbevakning
Studentnationerna har under hösten 2020 mottagit stöd från Lunds
universitet på två miljoner kronor och från Sparbanksstiftelsen Finn
på en miljon kronor. Fördelningen av stödet har varit till de
studentnationer vilka varit mest utsatta ekonomiskt för att täcka
delar av intäktsbortfallet.
Uppsala universitet har stöttat Kuratorskonventet,
samarbetsorganet för studentnationerna i Uppsala, med 2 000 000
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kronor. Uppsala kommun stöttar årligen Kuratorskonventet med
300 000 kronor. Uppsala kommun har inte fått någon ansökan om
ökat stöd och därför inte beslutat om något stöd utöver det årliga
med anledning av pandemin.

Ansökan

Kuratorskollegiets medlemsnationer ansöker om stöd för att säkra
sin verksamhet under och efter pandemin samt fortsätta vara en
bidragande faktor till att göra Lund till en attraktiv studentstad.
Kuratorskollegiet söker ett stöd på 400 000 kr till var och en av de
tolv medlemsnationerna, vilket utgör hälften av beräknat
inkomstbortfall under 2021. Summan uppgår till 4 800 000 kr.

Föredragning
Kuratorskollegiet gör bedömningen att minskningen av
studentnationernas verksamhet under coronapandemin inneburit
att de inte kunnat verka i samma utsträckning som normalt. Den
studiesociala verksamheten har minskat kraftigt i omfattning och
samlingspunkter för studenter försvunnit. Påverkan av pandemin är
stor ekonomiskt då studentnationerna lever på sin verksamhet och
de intäkter de får därigenom. Värdet av studentnationerna är inte
enbart för varumärket Lund utan även det studiesociala och
kulturella samt psykosociala under den pågående pandemin för
studenter vilka är en utsatt grupp. Behovet av det studiesociala
stödet är större än under den pågående pandemin och resurser för
den funktionen krävs.
I Lunds kommuns handlingsplan för studentsamverkan 20/22,
antagen av kommunstyrelsen 2020-06-10, står det under område 4.
Studenters trivsel och välmående att ”Studentstaden Lund ska vara en
plats där studenter trivs, känner sig inkluderade och välkomna. Såväl
studentorganisationerna som kommunen spelar en viktig roll i
välkomnandet och marknadsföringen av allt som finns att uppleva i och
omkring staden. Studenter som lämnar Lund ska göra det som goda
ambassadörer.
En avgörande faktor för att studenter ska trivas och må bra i Lund, är att
den psykiska hälsan är god. Genom ökad samverkan mellan kommun,
region och studentorganisationerna kan vi arbeta förebyggande och
stödjande tillsammans för att hjälpa den ökande andelen studenter som
inte mår bra”.

Studentnationerna är några av Lunds viktigaste kulturinstitutioner
som verkat i Lund sedan 1600-talet. Attraktiviteten av Lund är
kopplat till Lund som studentstad och profilen av att vara en
innovationsnod med utveckling och kunskap som värderingar.
Kuratorskollegiets medlemsnationers arbete har varit och är fortsatt
viktigt under coronapandemin då de fyller en viktigt studiesocial
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funktion. Förutom mottagande, introduktion och omhändertagande
av nya studenter erbjuds kurativt och annat studiesocialt stöd.
Samtliga studentnationer har fått ekonomiska utmaningar på grund
av de begränsningar av verksamheterna som pandemin lett till.
Kommunen har i samråd med Universitet beslutat att bidra med
hälften var av den sökta summan. Kuratorskollegiet föreslås beviljas
ekonomiskt stöd under pandemin om 2 400 000 kronor för 2021
från Lunds kommun.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret i samråd med kultur- och
fritidsförvaltningen, Lunds universitet, Uppsala universitet samt
Uppsala kommun.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en kostnad om 2 400 000 kronor. Kostnaden
föreslås finansieras via kommunstyrelsens ur coronabuffert 2021.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
För kännedom:
Kuratorskollegiet

