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 Utbildningsnämnden 

Överenskommelse om verksamhetsbidrag Uppsala Elevkårer 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att godkänna överenskommelsen med Uppsalas Elevkårer för perioden 

2018-01-01 – 2018-12-31 enligt bilaga, samt 

 

att fastställa verksamhetsbidraget för verksamhetsåret 2018 till 705 tkr vilket kommer att 

fördelas på grundskolans och gymnasieskolans budget med lika stora delar. 

 

Bakgrund 

Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevkårer har under 2015 - 2017 haft en överenskommelse 

med utbildningsnämnden om verksamhetsbidrag. Uppsalas Elevkårer har under denna tid 

åtagit sig att bedriva verksamhet enligt en fastställd verksamhetsbeskrivning. De genomförda 

aktiviteterna och hur målsättningarna har uppnåtts har kontinuerligt redovisats genom 

skriftliga rapporter. 

 

Föredragning 

Uppsalas Elevkårer organiserar elever i gymnasieskolan och grundskolans högre årskurser 

genom att eleverna själva ansluter sig via enskilt medlemskap. Uppsalas Elevkårer är en 

regional samarbetsorganisation ansluten till riksorganisationen Sveriges Elevkårer respektive 

systerorganisationen Sveriges Elevråd. 

 

Målsättningen för Uppsalas Elevkårer är att stödja och utveckla elevkårerna och elevråden i 

gymnasie- och grundskolor i Uppsala kommun. Uppsalas Elevkårer har haft två 

verksamhetsutvecklare anställda för att utveckla och utöka verksamheten på Uppsalas skolor.  

 

Verksamheten som Uppsala Elevkårer åtar sig att bedriva för 2018 kommer att presenteras i 

en verksamhetsbeskrivning som redovisas för utbildningsnämnden på decembersammanträdet 

2017. 

 

 

 



Konsekvenser för barn/elever 

I 4 kap 9 § i skollagen anges att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen samt att 

eleverna och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska stödjas och 

underlättas. Genom överenskommelsen med Uppsala elevkårer stärks förutsättningarna för att 

elever i Uppsala kommun ges inflytande under skoltiden. 

Utifrån arbetsmiljölagen och Skolverkets föreskrifter om elevskyddsombud ingår i 

överenskommelsen att Uppsala Elevkårer erbjuder elevskyddsombudsutbildningar varje 

termin vilket stärker elevernas möjlighet till inflytande över arbetsmiljön i skolan. 

För medlemmar i Uppsala Elevkårer innebär verksamhetsbidraget att medlemsservicen kan 

utökas avsevärt. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Medel för verksamhetsbidraget reserveras i förslaget till budget för 2018. 

 

 

 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

Birgitta Pettersson  

Utbildningsdirektör 

 



1 

 

 

Överenskommelse om verksamhetsstöd till Uppsalas Elevkårer för 

verksamhetsåret 2018  
 

Mellan Uppsala kommuns Utbildningsnämnd och  

Uppsalas Elevkårer 

            
 

§ 1 Parter Utbildningsnämnden och Uppsalas Elevkårer 

 

§ 2 Överenskommelse Uppsalas Elevkårer åtar sig att bedriva verksamhet enligt verksam-

hetsinriktning och prestationer redovisade i bilagd verksamhetsbe-

skrivning, bilaga 1. Verksamhetsbilagan ska vara utbildnings-

nämnden tillhanda senast den 1 december 2017 för att överens-

kommelsen ska vara giltig. 

 

§ 3 Kontaktpersoner Utbildningsnämndens kontaktperson är Ingrid Holström och kon-

taktperson för Uppsalas Elevkår är Johanna Andersson. Dessa per-

soner svarar för de löpande kontakterna under avtalstiden. 

 

§ 4 Ersättning Det överenskomna bidraget utgörs av: 

  705 000 kr för verksamhetsåret 2018 

   

Ersättningen betalas till Uppsalas Elevkårer efter skickad faktura 

med 30 dagars betaltid och dröjsmålsränta enligt räntelag. Fakture-

ring sker i januari och augusti. 

                                   

§ 5 Period            Denna överenskommelse avser tiden 2018-01-01 – 2018-12-31. 

Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid om tre 

kalendermånader. Uppsägningen ska vara skriftlig och uppsäg-

ningstiden beräknas från sista datumet i den månad då uppsägning-

en sker.  

 

§ 6 Tvist                   Tvist med anledning av denna överenskommelse ska i första hand 

lösas genom överläggning mellan parterna och i andra hand av 

domstol. 

 

§ 7 Godkännande Överenskommelsen gäller under förutsättning att parterna godkän-

ner densamma. 

 

§ 8 Underskrifter      Överenskommelsen är upprättat i två lika lydande exemplar varav 

parterna tagit var sitt. 

 

§ 9 Allmänt Lokaler och utrustning 

Uppsalas Elevkårer hyr lokaler med eget avtal och ansvarar för lo-

kalhyra, konsumtions- och övriga avgifter och lokalunderhåll. Ut-
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rustning till lokaler anskaffas, bekostas och tillhör Uppsalas Elev-

kårer. 

 

Försäkringar 

Uppsalas Elevkårer ska teckna och under överenskommen verk-

samhetstid vidmakthålla ansvarsförsäkring, samt andra erforderliga 

försäkringar som håller nämnden skadelös. Uppsalas Elevkårer an-

svarar för att försäkringsskyddet är fullgott för verksamhetsdelta-

gare, lokaler, utrustning och personal. 

 

Arbetsgivaransvar 

Uppsalas Elevkårer påtar sig det fulla arbetsgivaransvaret för an-

ställd personal. 

  

Bilaga 

Till denna överenskommelse fogas verksamhetsbeskrivning från 

Uppsalas Elevkårer vilken beskriver inriktning, aktiviteter och 

uppföljning av verksamhet och prestationer reglerade i denna över-

enskommelse. 

        

  
 

Utbildningsnämnden 

 

 

Uppsala 2017-    Uppsala 2017- 

 

 

Caroline Hoffstedt   Birgitta Pettersson 

Ordförande    Direktör 

 

 

 

För Uppsalas Elevkårer 

 

 

Stockholm 2017-    

                                                     

 

Karin Levin  

Generalsekreterare 

Sveriges Elevkårer    
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