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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 82

Stöd t ill studentnat ioner och studentkårer
under Coronapandemin

KSN-2021-00421

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att utbetala ett ekonomiskt stöd till kuratorskonventet om 2,4 miljoner kronor
för att stötta Uppsalas studentnationer,

2. att uppdra till kommunledningskontoret att initiera en dialog med Uppsala
universitet och SLU om behov av ytterligare kommunikationsinsatser i syfte att
informera Uppsalas studenter om var de kan vända sig om de lider av psykisk
ohälsa eller upplever isolering,

3. att uppdra till kommunledningskontoret att initiera en dialog med Region
Uppsala, Uppsala universitet och SLU kring hur arbetet med studenters
psykiska hälsa kan stärkas, samt

4. att uppdra till kommunledningskontoret att initiera en dialog med de
studentkårer och studentföreningar som arrangerar arbetsmarknads- och
karriärmässor om hur Uppsala kommun kan underlätta för en omstart av
dessaunder hösten 2021.

Sammanfattning

Studentnationerna och studentkårerna fyller en viktig funktion för Uppsalas studenter
och för studentlivet i stort. Nationerna erbjuder mottagande, introduktion och
omhändertagande av nya studenter samt kurativt och annat studiesocialt stöd.
Studentnationerna är dessutom viktiga inslag i Uppsalas stadsbild med sina centralt
belägna fastigheter. Studentkårerna fyller en viktig funktion genom sitt arbete med
studiebevakning och påverkan, alumnverksamhet och kontakter med näringsliv i
egenskap av studenters framtida arbetsgivare.

Studentnationernas och studentkårernas verksamhet har påverkats kraftigt under
Coronapandemin dels på grund av de begränsningar av verksamheterna som
pandemin lett till dels på grund av att antalet student på plats i Uppsala minskat under
pandemin. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om ett antal åtgärder som ska
underlätta för studentnationerna och studentkårerna att hantera effekterna av den
pågående pandemin.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021
Bilaga –skrivelse från Kuratorskonventet

Yrkande

Therez Almerfors (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Stöd till studentnationer och studentkårer 
under Coronapandemin  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utbetala ett ekonomiskt stöd till kuratorskonventet om 2,4 miljoner kronor 

för att stötta Uppsalas studentnationer, 

2. att uppdra till kommunledningskontoret att initiera en dialog med Uppsala 

universitet och SLU om behov av ytterligare kommunikationsinsatser i syfte att 
informera Uppsalas studenter om var de kan vända sig om de lider av psykisk 
ohälsa eller upplever isolering, 

3. att uppdra till kommunledningskontoret att initiera en dialog med Region 
Uppsala, Uppsala universitet och SLU kring hur arbetet med studenters psykiska 

hälsa kan stärkas samt, 

4. att uppdra till kommunledningskontoret att initiera en dialog med de 
studentkårer och studentföreningar som arrangerar arbetsmarknads- och 
karriärmässor om hur Uppsala kommun kan underlätta för en omstart av dessa 

under hösten 2021. 

Ärendet 

Studentnationerna och studentkårerna fyller en viktig funktion för Uppsalas studenter 

och för studentlivet i stort. Nationerna erbjuder mottagande, introduktion och 

omhändertagande av nya studenter samt kurativt och annat studiesocialt stöd. 

Studentnationerna är dessutom viktiga inslag i Uppsalas stadsbild med sina centralt 

belägna fastigheter. Studentkårerna fyller en viktig funktion genom sitt arbete med 

studiebevakning och påverkan, alumnverksamhet och kontakter med näringsliv i 

egenskap av studenters framtida arbetsgivare. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-03-11 KSN-2021-00421 

  
Handläggare:  

Christian Dahlmann 
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Studentnationernas och studentkårernas verksamhet har påverkats kraftigt under 
Coronapandemin dels på grund av de begränsningar av verksamheterna som 
pandemin lett till dels på grund av att antalet student på plats i Uppsala minskat under 

pandemin. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om ett antal åtgärder som ska 
underlätta för studentnationerna och studentkårerna att hantera effekterna av den 
pågående pandemin. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivs- och 
jämställdhetsperspektivet är beaktat i beredningen av ärendet. Barnperspektivet 

bedöms inte som relevant i ärendet. 

Föredragning 

Studentnationerna 

Studentnationerna har en bred och mångfacetterad verksamhet där fokus är 
studiesocial verksamhet. Förutom måltider i form av luncher, middagar och 
restaurangverksamhet bedrivs nattklubbsverksamhet och större festarrangemang. 

Nationerna har även ett stort kulturutbud i form av spex och teater, körverksamhet, 
nationstidningar och idrottsaktiviteter. Genom ansvarsuppgifter inom ekonomi, 

ledarskap, planering och organisation skapas erfarenheter vilka är svåra att tillskansa 

sig utanför studentnationerna. En viktig funktion studentnationerna har är att ta hand 

om studenterna i Uppsala och skapa sammanhang. 

Studentnationerna har en mycket viktig roll i studenternas mående. Gemenskapen har 

under många år avlastat det kommunala systemet på flera nivåer med bostäder till en 

ekonomiskt utsatt grupp, mat och kulturaktiviteter, social avlastning och 
sammanhang. 

Uppsala kommuns varumärke är nära förenat med universitetet och studentlivet. 

Uppsalas studentprofil och den studiesociala verksamheten är en förutsättning för att 
behålla attraktiviteten och uppmuntra studenter att söka sig till Uppsala. 

Studentnationerna är kulturbärare såväl som sociala institutioner och en del av 

Uppsalas profil. Om någon eller några av studentnationerna på grund av ekonomiska 
problem skulle tvingas lägga ned skulle Uppsala som varumärke få en betydande 
försvagning. Vidare är många av de fastigheter som nationerna äger och där de driver 

sin verksamhet är viktiga inslag i stadsbilden och bidrar till Uppsalas attraktivitet. 

Studentnationerna bedrivs till största delen genom ideellt arbete, men då de bedriver 

en verksamhet i en omfattning som är jämförbart större än andra organisationer i 
Uppsala och andra studentstäder krävs även arvoderad personal. Studentnationerna 
är till största delen ekonomiskt beroende av sin studiesociala verksamhet och 
intäkterna därifrån. 

Uppsala kommun stöttar studentnationerna med ett årligt stöd om 300 000 kronor. 

Stödet betalas ut till kuratorskonventet och ska användas för att stärka 

studentnationernas studiesociala verksamhet. 

Studentnationernas verksamhet har under det senaste året drivits i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer med följden att verksamheterna till stor del stängts 
ner eller minskat kraftigt i omfattning. Det innebär både att studenternas möjligheter 
till umgänge, allt delta på evenemang och delta i kulturella aktiviteter såsom kör, spex 



Sida 3 (6) 

 

etc. är starkt begränsat. För studentnationerna innebär det ett stort intäktsbortfall då 
café, restaurang, pub och nattklubb, som normalt genererar stora intäkter till 
nationerna, är borta.  Nationerna, som bygger sin verksamhet på engagerade 

medlemmar riskerar att tappa många medlemmar som är villiga att arbeta ideellt när 
de nu tvingas ställa in sin verksamhet under lång tid.  

Den psykiska ohälsan bland studenter ökar i samband med pandemin och nationerna 

har en mycket viktig roll i studenternas mående. Detta beror till del på att nationerna 
inte haft möjlighet att erbjuda studenterna den gemenskap som nationerna utgör. 

Studentnationerna har fortsatt stora utgifter under pandemin framför allt kopplade till 
utgifter och kostnader för de fastigheter nationerna äger och förvaltar. Varje nation har 

dessutom ett antal fast anställda (förtroendevalda) som fortsatt ska avlönas.  Det har 

inte varit möjligt att söka permitteringsstöd då de förtroendevalda har för korta 

mandatperioder och räknas som nyanställda. Sammanfattningsvis kan sägas att 
möjligheterna för studentnationerna att öka sina intäkter är begränsade, likaså 
möjligheterna att minska kostnaderna. 

Under 2020 försämrade nationerna sitt resultat med cirka 24 miljoner kronor jämfört 
med 2019, efter visst statligt stöd och bidrag från Uppsala universitet. De restriktioner 

som begränsar verksamheten har underhand skärpts och förmodas påverka ekonomin 

med full kraft även under vårterminen 2021. Den prognosticerade 
resultatförsämringen för nationerna uppgår till cirka 19 miljoner kronor, jämfört med 
vårterminen 2019. 

Kuratorskonventet har inkommit med en skrivelse till Uppsala kommun som beskriver 
studentnationernas situation under Coronapandemin samt deras behov av stöd 

(bilaga). 

Studentkårerna 

Studentkårernas huvuduppgift är att företräda studenterna genom att bevaka deras 

intressen och skapa fördelar för studenterna i frågor kopplade till studenternas 
utbildningar. Hos kårerna får studenter även hjälp med praktiska frågor kopplade till 
studierna som till exempel hjälp med studieekonomi och bostad, handlån och svar på 
frågor om studier i allmänhet. På studentkåren finns också förtroendevalda som 

arbetar med utbildningsfrågor och internationella frågor och jämlikhetsfrågor.  

Studentkårerna spelar en viktig roll för studenterna i övergången till arbetslivet. Dels 

genom kårernas alumnverksamhet och dels genom kårernas kontakter med 
potentiella arbetsgivare och dels genom de arbetsmarknads- och karriärmässor som 
en del kår arrangerar. Uppsala kommun medverkar kontinuerligt på ett antal 
arbetsmarknadsmässor för att rekrytera nya medarbetare till organisationen.   

Uppsala kommun stöttar studentkårerna med ett årligt ekonomiskt stöd om 380 000 
kronor som fördelas mellan kårerna baserat på kårernas medlemsantal. 

Under Coronapandemin har studentkårernas verksamhet kring studiebevakning och 

studiepåverkan fortlöpt mer eller mindre som vanligt. Till viss del har 
kommunikationen och dialogen med studenterna kring studierelaterade frågor blivit 
lidande av att kårerna inte kan träffa studenterna på Campus men till största del har 
verksamheten kunnat ställas om och fortsatt digitalt. 

Många av mötesplatserna mellan studentkårerna och studenterna har försvunnit 
under pandemin. Detta beror främst på att kårernas lokaler tvingats stänga och att 
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inga aktiviteter eller evenemang riktade mot studenter har kunnat genomföras.  Detta 
bidrar till att många studenter upplever isolering och ensamhet med ökad psykisk 
ohälsa som följd.  Osäkerheten kring hur många som lider av psykisk ohälsa är stor då 

kårerna inte kommer i kontakt med studenter i samma omfattning som tidigare men 
man befarar att många fler lider av psykisk ohälsa under pandemin än vad som 
framkommer. Kårerna efterlyser därför fler kommunikationsverktyg och 
kommunikationsvägar för att nå ut till studenterna för att nå dem som lider av psykisk 
ohälsa för att kunna hjälpa dem.  

Arbetsmarknadsmässor, karriärmässor och andra kontaktytor med potentiella 

arbetsgivare arrangeras både av studentkårer och andra studentföreningar. Denna 
verksamhet ligger mer eller mindre nere under pandemin. Vissa 

arbetsmarknadsmässor har genomförts digitalt men det är inte alls samma intresse 
från företag/arbetsgivare att delta när mässan arrangeras digitalt. Det är inte heller lika 

lätt för studenter att ta till sig information om möjligheter efter studier när mässorna är 

digitala. Detta får även effekter för mindre och ofta lokala potentiella arbetsgivare som 
har svårt att nå ut till studenter och att rekrytera dessa. Detta medför att studenterna 
lättare hittar anställning på större företag utanför Uppsala som har andra resurser för 
rekrytering och marknadsföring.  

Vad gäller kårernas ekonomi så drabbas de av inkomstbortfall till följd av inställda 
evenemang som arbetsmarknadsmässor. Sponsring från näringslivet har också 

minskat stort under pandemin. De kårer som tar ut medlemsavgift har också fått 

minskade intäkter till följd av medlemstapp och det finns en utbredd oro för att man 
inte kommer ta igen detta medlemstapp när pandemin är över. En del kårer redovisar 
ett intäktsbortfall på upp till 70%. 

Omvärldsbevakning 

Våren 2020 gick Uppsala universitet in och stöttade studentkårerna och 
studentnationerna med 2 miljoner kronor vardera i stöd. I december 2020 beslutade 

Uppsala universitet om ytterligare 2 miljoner till nationerna. Samtidigt beslutade 
regeringen om ökat stöd till studentkårerna motsvarande 2 miljoner kronor.   Just nu 

förbereder Uppsala universitet beslut om ytterligare stöd till studentkårerna och 
studentnationerna om totalt 4 miljoner kronor. Utöver detta stöttar Uppsala 

universitet studentnationerna genom att köpa mottagningsverksamhet, studiesocial 

verksamhet och studieplatser av nationerna.  

I Lund har universitetet och kommunen gemensamt beviljat ett stöd till nationerna 
som uppgår till hälften av nationernas resultatförsämring, totalt 4,8 miljoner kronor. 
Värt att lyfta är att nationsverksamheten i Lund är av långt mindre omfattning jämfört 
med Uppsala, och de lundensiska nationerna har avsevärt lägre kostnader för 
fastigheter etc. Mot bakgrund av detta har således Uppsalas nationer ett betydligt 

större behov av stöd jämfört med nationerna i Lund. Resultatförsämringen för 
Uppsalas studentnationer var 24 miljoner under 2020 och den beräknade 
resultatförsämringen för vårterminen 2021 uppgår till 19 miljoner kronor. 

Förslag till åtgärder 

Studentkårerna 
Studentkårerna efterfrågar hjälp med kommunikationsinsatser för att kunna nå ut till 
Uppsalas studenter för att informera dem om vart de kan vända sig om de lider av 

psykisk ohälsa eller upplever isolering. Då mörkertalet förmodas vara stort efterlyser 
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man även dialog mellan kommun, region och universitet kring hur arbetet med 
studenters psykiska hälsa kan stärkas.  

Kommunstyrelsen föreslås därför att uppdra till kommunledningskontoret att initiera 
en dialog med Uppsala universitet och SLU om behov av ytterligare 
kommunikationsinsatser i syfte att informera Uppsalas studenter om var de kan vända 

sig om de lider av psykisk ohälsa eller upplever isolering, Kommunstyrelsen föreslås 

även uppdra till kommunledningskontoret att initiera en dialog med Region Uppsala, 
SLU och Uppsala universitet kring hur arbetet med studenters psykiska hälsa kan 
stärkas. 

För att underlätta en uppstart av arbetsmarknads- och karriärmässor under andra 

halvåret 2021 föreslås att Uppsala kommun initierar en dialog med de studentkårer 

och studentföreningar som arrangerar arbetsmarknads- och karriärmässor om hur 

Uppsala kommun kan underlätta för en omstart av dessa under hösten 2021. Dessa 
mässor bedöms som viktiga för kompetensförsörjningen på den lokala och regionala 
arbetsmarknaden.  

Studentnationerna 
Studentnationernas situation skiljer sig mot studentkårernas situation genom att 

nationernas inkomstbortfall är större och att deras utgifter fortfarande ligger på en hög 

nivå p.g.a. stora omkostnader framför allt för deras fastigheter. Utan ytterligare 
ekonomiskt stöd utöver det som Uppsala universitet planerar att besluta om riskerar 
många nationer att hamna i akut ekonomisk kris vilket kan leda till kraftig reducerad 

verksamhet höstterminen 2021. Vissa nationer menar att deras existens också är 

hotad.  

För att säkerställa att Uppsala har ett nationsliv även efter pandemin föreslås att 
Uppsala kommun beviljar ett ekonomiskt stöd motsvarande det stöd Lunds kommun 

gett studentnationerna, dvs 2,4 miljoner kronor. Stödet föreslås utbetalas till 
kuratorskonventet som i sin tur fördelar stödet till Uppsalas studentnationer. Stödet 

fördelas mellan studentnationerna enligt samma princip som använts när tidigare stöd 
från Uppsala universitet fördelats mellan nationerna. Principen baseras dels på 

medlemsantal, dels på respektive nations ekonomiska situation 

Tillsammans med de stöd Uppsala universitet beviljat nationerna och de stöd 

universitetet planerar fatta beslut om bedöms nationerna både överleva och ha 
resurser att komma igång med normal verksamhet någorlunda snabbt när 

restriktioner lyfts och pandemin är över.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnader för ett ekonomiskt stöd till Uppsalas studentnationer föreslås bäras av 
kommunstyrelsen. Kostnaden finansieras genom kommunstyrelsens medel för 

åtgärder för att främja Uppsalas studentliv.  

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-11 

• Bilaga – skrivelse från Kuratorskonventet 
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Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingssdirektö 

 



     
Till Uppsala kommun  
 
2021-02-10 

 
 
Denna skrivelse är en revidering av den skrivelse som skickades till Uppsala universitet i 
december 2020. Innehållet har utarbetats i samråd med den arbetsgrupp som bildades under 
våren med syftet att verka för ett utökat samarbete mellan nationerna och Uppsala universitet. 
Gruppen består av Curator Curatorum Clara Eklöf och vice Curator Curatorum Felicia Lööke, 
inspektorerna Mattias Dahlberg och Lars Magnusson samt skattmästarna Rolf Kroon och 
Andreas Sjödin. Arbetsgruppen har till syfte att arbeta långsiktigt för att säkra nationernas 
framtid. Pandemin har gjort att gruppen även ägnat sig åt akuta problem i nationsverksamheten. 
 
Vad gör Uppsalas studentnationer för främjande av Uppsala som stad, och hur kan samarbetet 
mellan kommunen och studentnationerna ytterligare förstärkas?  
 
 
1 Bakgrund 
 
I Uppsala finns sedan 1600-talet ett antal studentnationer, numera 13 stycken. De är varierande i 
storlek men bedriver i huvudsak samma verksamhet. Studentnationerna är en mötesplats för 
universitetets studenter och är i grunden en studiesocial verksamhet. En central del i nationernas 
verksamhet är att ta emot nya studenter och ge dem möjlighet att hitta nya vänner, ge möjlighet 
till avkoppling från studier, delta i kreativ och skapande verksamhet (körer, orkestrar, 
idrottsverksamhet, bokklubbar, dans, teater- och spexföreställningar med mera). 
Studentnationerna bedriver också andra sociala aktiviteter såsom fester, pub och restaurang. 
Samtliga studentnationer tillhandahåller studieplatser, bibliotek, bostäder och stipendier. 
Bostäderna är en viktig del av verksamheten och till stor nytta för universitetet. Genom sina 
stiftelser tillhandahåller nationerna närmare 6 000 rum och små lägenheter. En del av dessa är 
tillgängliga för recentiorer, som annars står längre från bostadsmarknaden. Utöver den interna 
verksamheten bedriver samtliga nationer uthyrningsverksamhet avseende restauration, fester och 
evenemang som riktar sig främst till universitetens studenter och anställda.  
 
Studentnationerna sköts och drivs av studenter. Visst stöd i verksamheten ges av inspektorer och 
skattmästare, som är universitetslärare eller tidigare studenter som på ideell grund bistår 
nationerna. Att vara aktiv i en studentnation är i sig en utbildning i föreningsliv och inför 
yrkesverksamheten. De som är aktiva på en nation får värdefull träning i ansvarstagande och ofta 
även arbetsledning. Även de små nationerna bedriver verksamhet med en omfattning som ett 
mindre företag. Samverkan med många andra lik- och oliksinnade engagerade bygger upp 
förmågan att ta hänsyn och nå gemensamma mål, liksom att lösa konflikter. Verksamheten är ett 
värdefullt komplement till utbildningen. 
 
Nationerna är demokratiskt organiserade med nationsmedlemmarna som delaktiga i alla beslut. 
Inom nationerna möts studenter från olika utbildningar utanför fakultetsgränserna, vilket ofta 
leder till såväl bredare kontaktnät som förståelse för andra akademiska principer än sin egen. Den 
verksamhet som bedrivs av studentnationerna är en viktig faktor för att studenter söker sig till 
Uppsala. Det växande antalet utländska studenter är ofta engagerade i studentnationerna, och 
nationerna är också för dem en viktig plattform för social gemenskap och kulturellt utbyte. 
 



Samtliga studentnationer har hus med festlokaler (vilka också används för olika ändamål som 
undervisning, seminarier och konferenser), bibliotek och studieplatser. Bostäder erbjuds genom 
separata stiftelser.  
 
 
 
2 Hur gynnar studentnationerna Uppsala som stad? 
 
På ett generellt plan är förstås all den verksamhet som studentnationerna bedriver till stor nytta 
för universitetet och genom det även Uppsala som stad. Det är emellertid några områden som är 
av särskilt värde i samspelet mellan Uppsala kommun och studentnationerna. 
 

a) Informationsgivning om och marknadsföring av Uppsala universitet och Sveriges 
lantbruksuniversitet i Sverige och i övriga världen. 
Nationerna når genom Kuratorskonventet ut till ca 37 000 studenter och bidrar genom 
sina verksamheter till att göra Uppsala till en attraktiv studentstad. Nationerna 
marknadsför sig utöver till sina medlemmar också till blivande studenter för att locka dem 
till staden. 

 
b) Tillhandahållande av studieplatser, bibliotek och undervisningslokaler. 

 
c) Mottagning och introduktion av nya studenter till Uppsala universitet och 

Sveriges lantbruksuniversitet. 
 

d) Alumnverksamhet.  
Att studenter stannar kvar i Uppsala efter avslutad utbildning och fortsätter bidra till 
staden är på flera sätt önskvärt och medverkar till att göra Uppsala till en attraktiv stad. 
Nationerna fångar upp och håller kvar många av dessa genom sina alumnföreningar. 

 
e) Smittsäkring av sociala evenemang och undervisningslokaler under 

coronapandemin.  
Nationerna tar ett stort ansvar under pågående pandemi och utgör genom sina 
smittsäkrade och begränsade verksamheter en säker form av socialt umgänge. Nationerna 
har också varit universitetet behjälpligt med uthyrning av undervisningslokaler när 
universitetets egna lokaler inte har räckt till pga krav på social distansering.  

 
f) Bostäder för alla och i särskild ordning för internationella studenter. 

 
g) Förebyggande hälsovård genom psykosocialt stöd samt motion och idrott. 

Med sin studiesociala grund är ett av nationens huvudsyften att värna om sina 
medlemmars mående. Särskilt under pandemitider är det viktigt att studenter har en 
plattform där de kan samtala med varandra och känna stöd i annars ensamma tider. 
Genom sina föreningar tillhandahåller också nationerna möjlighet till att delta i dans, 
fotboll, löparklubbar et cetera.  

 
h) Bevarande och förvaltande av ett av Uppsalas mest unika kulturarv.  

Nationerna har funnits sedan 1600-talet och utgör en viktig del av Uppsalas historia och 
samtid. Nationslivet har präglat Uppsalas historia, och utan nationerna hade Uppsalas 
identitet som studentstad sett betydligt annorlunda ut och mycket av stadens kulturliv 
hade inte existerat. 

 



 
 
 

i) Ett tryggare uteliv och lugnare stämning.  
Studenter som engagerar sig i nationslivet lär sig snabbt vett och etikett i utelivet. 
Nationerna har god stämning på sina klubbar och pubar, studenterna beter sig 
ansvarsfullt och nationerna är generellt sett mycket städade miljöer.  

 
j) Erfarenhet av ansvarstagande, demokratiska processer och mellanmänskligt 

samspel.  
Nationerna kan klassas som ett bildningscentrum där medlemmarna deltar i demokratiska 
processer, lär sig ansvarstagande och arbetsledande, möter många olika typer av 
människor och lär sig konflikthantering och problemlösning.  

 
k) Samordnande av utbildningar tillsammans med Uppsala kommun. 

Nationerna har nära samarbeten med såväl kommunen som andra myndigheter. Varje 
termin anordnas tillsammans med Uppsala kommun en utbildning i ansvarsfull 
alkoholservering för nationsengagerade som arbetar inom verksamheter där alkohol 
serveras, och genom utbildningen med kommunen kan en hög kvalitet på nationernas 
pubar, sittningar och klubbar säkerställas. 

 
Totalt är ca 37 000 av Uppsalas studenter medlemmar i en eller flera nationer. Nationerna kan 
således vara kommunen behjälpliga med att nå ut till stadens studenter. Nationerna arbetar också 
för stor transparens gällande sina verksamheter och anpassar sig ständigt efter kommunens 
önskemål. Under pandemin har nationerna haft regelbunden kontakt med berörda delar av 
kommunen när det gäller att ställa om sin verksamhet enligt nya rekommendationer och 
restriktioner.   
 
Nationernas ekonomi balanserar ofta på en skör tråd. Intäkterna varierar stort över tid och de 
flesta nationerna upplever från och till svackor som innebär stora påfrestningar på verksamheten. 
Det enda säkra är att kostnaderna ständigt växer för drift, underhåll och nödvändiga investeringar 
i nationshusen. Även under tider där nationernas verksamhet är ytterst begränsad och 
intäktsbortfallen stora kvarstår kostnader för nationshusen.  
 
För att utöka samarbetet mellan nationerna och Uppsala kommun bör också formerna för 
löpande kontakter på olika nivåer ses över. En kontinuerlig kommunikation mellan 
Kuratorskonventet och Uppsala kommun gynnar båda parter. Detta har inte minst framgått 
under pandemin där kommunikationen ökat och ett flertal träffar med berörda myndigheter ägt 
rum, där bland annat kommunen och samtliga studentnationer deltagit.  
 
Pandemin har satt fokus på nationernas betydelse i ett psykosocialt sammanhang – men 
nationernas betydelse för Uppsala som universitetsstad kan aldrig överskattas. Nationerna som 
organisationer ska vara en spegling av de medlemmar, de studenter, som utgör nationen för 
tillfället. Denna i sin grund föränderliga natur gör dess verksamheter otroligt flexibla, så att de 
alltid ska vara av nytta för studenter och i förlängningen för universitetet och Uppsala som stad. 
 
 
4 Vilket stöd behöver nationerna under pandemin? 
 
Pandemin gör att nationernas intäkter från klubbar och egna fester helt upphört, liksom 
intäkterna från uthyrning och restauration. Intäkterna från pubar och caféverksamhet har minskat 



drastiskt. Stora delar av nationernas dagliga verksamhet fortsätter ändå att bedrivas trots ett 
negativt ekonomiskt resultat. Detta beror bland annat på ett uttryckligt önskemål från 
universitetet. De nationer som har lokalhyresgäster har i flera fall tvingats efterskänka stora delar 
av hyran. Sammantaget tär nu alla nationer på sina reserver.  
 
Under 2020 försämrade nationerna sitt resultat med cirka 24 miljoner kronor jämfört med 2019, 
efter visst statligt stöd och bidrag från universitetet med 2 miljoner kronor. Några av de mindre 
nationerna visar ett litet överskott efter stöd, övriga stora underskott. 
 
De restriktioner som begränsar verksamheten har underhand skärpts och förmodas påverka 
ekonomin med full kraft även under vårterminen 2021. Den prognosticerade 
resultatförsämringen för nationerna uppgår därför till cirka 19 miljoner kronor, jämfört med 
vårterminen 2019. 
 
Effekten av resultatförsämringen är att samtliga nationer nu har ekonomiska problem. Flera 
nationer har nu slut på likvida medel och har tvingats ta upp externa lån. Kommande 
investeringar och underhåll skjuts på framtiden eller måste lånefinansieras, när de i ett normalt 
läge kunnat betalas i den löpande ekonomin. 
 
Läget är mycket allvarligt och kommer att få effekter under lång tid. Efter att nationerna stått på 
egna ben under många hundra år är framtiden nu oviss. Det är ett i högsta grad oönskat läge att 
gå in i tiden efter pandemin utan resurser för snabb återuppbyggnad av verksamheten. 
 
Behov av stöd 
 
Mot den här bakgrunden hyser vi nu en förhoppning om att Uppsala kommun vill stötta 
nationerna ekonomiskt under vårterminen 2021.  
 
I Lund har universitetet och kommunen gemensamt lämnat ett stöd till nationerna som uppgår 
till hälften av nationernas resultatförsämring, eller 400 000 kronor per nation och totalt 4,8 
miljoner kronor. Värt att lyfta är att nationsverksamheten i Lund är av långt mindre omfattning 
jämfört med Uppsala, och de lundensiska nationerna har avsevärt lägre kostnader för fastigheter 
et cetera. Mot bakgrund av detta har således Uppsalas nationer ett betydligt större behov av stöd 
jämfört med nationerna i Lund. 
 
Som vi tidigare påpekat har nationerna stor betydelse för de studerande, för universitetet och för 
Uppsala som studentstad. Vi är mycket tacksamma över att Uppsala kommun har sträckt ut en 
hand och ser allvaret i nationernas nuvarande situation. Behovet av stöd ökar väsentligt ju längre 
pandemin fortskrider, men med Uppsala kommuns hjälp kan vi tillsammans säkra nationernas 
framtid och i längden Uppsalas identitet som levande studentstad.  
 
 
 
 
 
 
Clara Eklöf             Felicia Lööke 
Curator Curatorum             vice Curator Curatorum 
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