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Bakgrund
Projekt Sex, P6, är en oberoende studentförening som arbetar med information, stöd och
insatser rörande sexuell hälsa och HBTQ-frågor till studenter på Lunds universitet. Målet är
att få ökad medvetenhet och säkrare sexuellt beteende bland studenter samt öka respekten för
olika individers sexualitet och könsidentitet. Föreningen arbetar efter en metod som kallas
peer education och samarbetar kontinuerligt med andra organisationer och studentföreningar.
Ekonomisk bakgrund
Projekt Sex finansieras huvudsakligen med medel från Folkhälsomyndigheten för
hiv/STI-prevention och arbetar just nu med ansökan om finansiering för 2019. Medel från
Folkhälsomyndigheten beviljas för ett kalenderår. Beviljade medel får inte sparas till
nästkommande år utan måste förbrukas under perioden/året dessa söks för. I regeringens
budget för 2017 minskades anslaget för hiv-prevention från 145 miljoner kronor 2016 till 75
miljoner kronor.
Tidigare beviljades medel för tre år i taget men sedan ett par år tillbaka ska medel sökas för
ett kalenderår i taget. Då Projekt Sex verkar inom universitetsvärlden anställs en samordnare
per läsår (juni till juni efterföljande år). Denna förändring har gjort att Projekt Sex inte längre
kan förlita sig på Folkhälsomyndigheten för finansiering av samordnarposten.
Nuvarande situation
I ansökan för 2019 söks medel för en samordnare från juni till december. 2017 fick Projekt
Sex 150 000 kronor från Thora Olssons stiftelse för finansiering av en samordnare till och
med 31 juni 2019. En samordnare kostar cirka 220 000 kronor per verksamhetsår. Projekt Sex
är i behov av 102 000 kronor för att kunna finansiera en samordnare vårterminen 2020
(januari till juni). Samordnarens lön är 28% av årets prisbasbelopp. Till detta kommer
arbetsgivaravgifter.
Projekt Sex har under hösten 2017 och våren 2018 varit i kontakt med Lunds kommun för att
undersöka möjligheterna att söka kommunala medel. Enligt kommunen är detta ej möjligt då
Projekt Sex verksamhet endast är öppen för studenter vid Lunds universitet.
Projekt Sex vänder sig alltså till Lunds universitets Studentkårer med en förfrågan om hjälp
angående finansiering av samordnarposten framöver. Mest akut är läget inför läsåret
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2019-2020 men vi diskuterar gärna möjligheterna till en mer kontinuerlig ekonomisk
stöttning kommande år. Innan samordnarposten utlyses under första kvartalet 2019 för läsåret
2019-2020 behöver Projekt Sex ha säkrat finansiering av denna.
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