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Ekonomiskt stöd till Akademiska föreningen under
pandemin
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

bevilja Akademiska Föreningen ekonomiskt stöd under
pandemin om 500 000 kronor,

att

finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för
coronapandemin.

Sammanfattning
Akademiska föreningen har inkommit med ansökan om ekonomiskt
stöd. Akademiska föreningen och dess verksamheter har stora
ekonomiska utmaningar på grund av de begränsningar av
verksamheterna som pandemin medfört.

Underlag för beslutet



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-12 Ekonomiskt
stöd till Akademiska föreningen under pandemin
Akademiska föreningens ansökan om ekonomiskt stöd
2021-07-02

Ärendet
Bakgrund
Studentstaden 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.
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Akademiska föreningen
Akademiska Föreningen (AF) är en ideell förening av och för
studenter med syftet att samla och bredda kultur- och föreningslivet
vid Lunds universitet. Genom att tillhandahålla stödfunktioner och
lokaler möjliggör Akademiska föreningen för de egna utskotten,
anslutna föreningar och privatpersoner att genomföra små som stora
initiativ som berikar Lunds studentliv och gör Lund till en attraktiv
stad.
Akademiska föreningen och dess utskott har ställt in och ställt om sin
verksamhet under pandemin. Det har lett till minskade intäkter.
Färre studenter i Lund har inneburit minskat antal medlemmar,
vilket också minskat intäkterna för föreningen.

Föredragning
Studentlivet och Studentstaden har drabbats hårt av pandemin
eftersom mycket undervisning har skett på distans vilket innebär att
färre studenter har kommit till Lund. Restriktioner för
sammankomster har även inneburit att all social och kulturell
verksamhet varit inställd eller omställd under hela föregående läsår.
Studenterna och deras verksamheter är några av Lunds viktigaste
kulturinstitutioner som verkat i Lund sedan 1600-talet.
Attraktiviteten av Lund är starkt kopplad till Lund som studentstad
och profilen av att vara en innovationsnod med utveckling och
kunskap som värderingar.
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.”
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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.
Lunds kommun har utarbetat ett antal åtgärdspaket under 2020 och
2021 för att stötta verksamheter under pandemin. Under 2021 har
fokus varit på åtgärder för att stödja en återstart av samhället efter
pandemin. Ett stöd till Akademiska föreningen, utskott och
verksamheter skapar möjligheter för en hållbar verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja ekonomiskt stöd om 500 tkr.

Beredning
En ansökan har inkommit från Akademiska föreningen, ärendet har
därefter beretts på kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en kostnad om 500 tkr. Kostnaden föreslås
finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel för
coronapandemin.
Kommunstyrelsen fick 42 500 tkr som reserverade medel för
coronapandemin av dessa återstår efter detta förslag 24 130 tkr.

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Vesna Casitovski
kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
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