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Till berörda i 
Regeringen och på 
Folkhälsomyndigheten 
 
Detta brev skrivs å föreningen Lunds 
studenters Projekt Sex (P6) vägnar. P6 är en av 
de organisationer som arbetar med 
prevention av Sexuellt överförbara infektioner 
och HIV och som berörs av de nya riktlinjerna 
gällande ansökan om verksamhetsbidrag för 
2018. Vi har vårt säte i Lund och har arbetat 
med distribution av barriärskydd och 
informationsspridning bland de 42 000 
studenter som läser vid Lunds universitet 
inklusive studenter vid Campus Helsingborg 
(dvs. unga vuxna) sedan 1991. P6 utgör även 
ett tryggt rum för många HBTQ-studenter i 
Lund då vi är den enda studentförening med 
ett HBTQ-fokus som är öppen för alla 
studenter oberoende av studieinriktning.  

 
Den 25 oktober gick Folkhälsomyndigheten ut 
med information om att de fått i uppdrag av 
Regeringen att förbereda fördelning av medel 
för hivprevention till regionala och lokala 
ideella organisationer inför 2018. Regeringen 
hade sedan tidigare informerat om att dessa 
medel skulle börja betalas ut under januari 
2018. I det meddelande som 
Folkhälsomyndigheten publicerade 25 oktober 
framgick dock att besked om fördelning av 
medlen skulle ges först i februari 2018. Denna 
information har nyligen ytterligare reviderats 
och i skrivande stund är den information som 
finns att tillgå på Folkhälsomyndighetens 
hemsida att “Regeringen kommer att 
återkomma till hur medlen för 2018 ska 
utbetalas.”  
 
För en ideell studentorganisation som Projekt 
Sex utgör Regeringens och 
Folkhälsomyndighetens oförmåga att ge klara 
besked ett stort hot mot vår möjlighet att 
fortsättningsvis bedriva vår verksamhet.     

 

För oss är det inte ett alternativ att fortsätta 
verksamheten med start i januari utan 
ekonomiska medel.  

En nedläggning av verksamheten - oavsett om 
denna är tillfällig eller permanent - minskar 
tillgängligheten av barriärskydd och 
information för studenterna vid Lunds 
universitet. Detta är en målgrupp där många 
nyss fyllt 23 och inte vet var de ska vända sig 
när de inte längre kan söka hjälp hos 
ungdomsmottagningen. Unga vuxna är även 
en målgrupp som många andra organisationer 
som arbetar med sexuell hälsa har svårt att nå 
ut till. En tillfällig nedläggning av 
verksamheten skulle också utgöra ett hot i 
form av att vi riskerar att tappa duktiga och 
engagerade volontärer samt får svårigheter 
att i framtiden rekrytera en ny heltidsanställd 
som kan arbeta för organisationen. Till detta 
kommer även det faktum att vi har fasta 
kostnader såsom hyra som vi inte kan undvika 
även om organisationen tillfälligt läggs på is. 

Under början av 2017 var vi i en liknande 
situation då beslut från Folkhälsomyndigheten 
inte gavs förrän några månader in i 2017. 
Under de första månaderna 2017 gick Region 
Skåne således in med pengar månadsvis för 
att vi skulle kunna fortsätta bedriva vår 
verksamhet till dess att Folkhälsomyndigheten 
hade fattat beslut rörande verksamhetsbidrag. 
Eftersom att vi inte längre går genom Region 
Skåne då vi ansöker om verksamhetsbidrag 
vänder vi oss således direkt till berörda på 
Folkhälsomyndigheten och i Regeringen för 
att få hjälp att lösa situationen som detta 
sätter oss i. 

Vänliga hälsningar 

Sofia Kvarnbo med styrelse 
Samordnare  
Lunds studenters Projekt Sex 

 
Med medhåll av (se nästa sida): 
 



         

2017-11-10 
 

 

Matilda Hildingssen 

Verksamhetschef 

Akademiska Föreningen 
 
Julia Häggström 

Programchef 

Akademiska Föreningen 

Ellen Hedberg 

Kommunikationschef 

Akademiska Föreningen 
 
Erik Hickery 
Edil 
Akademiska Föreningen 

Jenny Ekstam 

Övermarskalk 

Akademiska Föreningen  
 
Viktor Hierta 
Förman 
Studentinfo 
 

Carl Lundberg 

Qurator 

Östgöta Nation 
 
Alex Evander med quratel och 

styrelse 

Qurator 

Malmö Nation 
 
Joakim Cedergren 

Qurator 

Västgöta Nation 
 
Katrin Sörensen 

Qurator 

Kristianstads Nation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeynep Uca 

Kurator 

Kalmar Nation 
 

David Frödin 

Qurator 

Sydskånska Nationen 
 
Axel Johnson 

Kurator 

Helsingkrona Nation 
 
Niklas Strandquist 

Qurator  
     Hampus Skyllermark 

     PR-chef 
     Lisa Elmér 

     Proqurator Ekonomi 

     Elisabeth Wikander 
     Notarie 
     Joakim Källén 
     Proqurator social 

Hallands Nation 

Fanny Stevenhag 
Qurator 
Blekingska nationen 
 
Veronica Halling & Rebecca 
Schalén 
Nationsombud 
Smålands Nation 
 
Freya Melin-Higgins med 
styrelse 
Ordförande 
Var Glad Spexarna 
 
Johannes Kleiman 
Förman 
     Ellen Olovsson 
     Teknikchef 
     Linnea Magnusson 
     Sexmästeriet 
     Caroline Gärdsell 
     Publikbaren 

Boelspexarna 
 
 
 
 

Ida Pedersen 
Ordförande 
Jesperspexet 
 
Simon Sällström med styrelse 
Ordförande 
Lund Debate Society 
 
Ebba Coghlan 
Ordförande 
Utrikespolitiska Föreningen 
Lund  
 
Erik Månsson  
Ordförande 
LundaEkonomerna 
 
Einar Elén 
Ordförande  
     Theodor Blom 
     Vice ordförande 

Lunds naturvetarkår 
 
Linnéa Sandström 
Ordförande                 
     Egil Borg Bromée 
     Vice ordförande 

Medicinska Föreningen Lund-
Malmö 
 
Christina Abdulahad 
Ordförande  
     Sara Thiringer & Oskar Kindberg 
     Vice ordförande  

Samhällsvetarkåren vid Lunds 
universitet 
 
Lovisa Majtorp, 
Aktivitetssamordnare, 
Teknologkåren vid Lunds 
Tekniska Högskola 

 

 


