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Socialdemokraterna och Miljöpartiet reservation
35. Skrivelse från Elin Gustafsson (S), Anders Almgren (S) och
Emma Berginger (MP) Utveckla studentlivet - sats på AF-borgens
utveckling
Lunds universitet och Lunds studentliv har i över 350 bidragit väldigt mycket till Lund. Det är
själva fundamentet i våra innovationsmiljöer, bidrar med en enorm mångfald och bidrar till
Lunds rika och breda kulturutbud. Under det förra borgerliga styret försummades relationerna
till både universitetet och studentlivet, det arbetade vi rödgröna aktivt med att stärka dessa
relationer. Bland annat tog vi fram särskilda avsiktsförklaringar med universitetet och
studentlivets tre ben. I den senare har Lunds kommun, tillsammans med Akademiska
Föreningen, Lunds universitets studentkårer och Kuratorskollegiet kommit överens om att vi
ska verka för att på såväl lång som kort sikt ska stärka studentlivet. Ett viktigt sådant steg hade
varit att bidra till AF borgens renovering.
AF borgen är ett nav i Lunds studentliv. Det i sig sliter på byggnaden. En fungerande AF borg
är ett måste för att bibehålla det studentliv som finns i Lund i dagsläget. Aldrig tidigare har
Lunds kommun varit med och bidragit till studentlivet på ett sådant här sätt, det är något vi
borde ändra på. Det är Socialdemokraterna och Miljöpartiets uppfattning att Lunds kommun
har närmast en skyldighet att ställa upp för studentlivet när de som nu behöver kommunens
hjälp.
Det Akademiska Föreningen ber om är att Lunds kommun bidrar med knappt en 13-del av den
totala summan. Renoveringen av AF borgen innebär att borgen skulle utvecklas, men också
säkerställa sin fortsatta existens.
Istället för ett bidrag, som skulle vara hela studentlivet till gagn, beslutade en majoritet i
kommunstyrelsen 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.
Därför reserverar vi socialdemokrater och miljöpartister oss till förmån för vårt gemensamma
yrkande.
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