
Handläggare 
Dahlmann Christian   

Datum 
2015-10-09 

Diarienummer 
KSN-2015-1817 

 
 Kommunstyrelsen 

Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers 
fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att ställa sig bakom Uppsala studentkårs ansökan om att stå värd för Sveriges förenade 
studentkårers fullmäktige 13 – 15 maj 2016, 
 
att bevilja ekonomiskt stöd om 189.000 kronor för genomförandet av Sveriges förenade 
studentkårers fullmäktige 13 – 15 maj 2016, samt 
 
att Uppsala kommun garanterar en förlusttäckning tillsammans med Uppsala universitet och 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
 
Ärendet 
Sveriges förenade studentkårer (SFS) samlar varje år sina medlemskårer till ett 
fullmäktigemöte. På mötet deltar 250 kåraktiva och är därmed den största studentkonferensen 
i Sverige. Ett 50-tal studentkårer deltar vid mötet och representerar cirka 200.000 studenter. 
Fullmäktigemötets viktigaste uppgift är att välja styrelse och presidium samt fastställa 
verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Mötet utgör även en viktig mötesplats för 
politiskt intresserade och samhällsengagerade studenter.  
 
Då Uppsala är utsedd till årets studentstad 2015/2016 finns det goda förutsättningar för att 
Sveriges förenade studentkårers fullmäktige (SFSFUM) 2016. Det är också tradition att 
arrangeras SFSFUM i den stad som innehar utmärkelsen årets studentstad. Uppsala studentkår 
har för avsikt om att ansöka om att stå som värd för SFSFUM 2016 och har inkommit med ett 
äskande om medel för arrangerandet av SFSFUM 2016, bilaga. 
 
Föredragning 
SFSFUM lockar inte enbart studentrepresentanter utan även representanter för fackföreningar, 
myndigheter, regeringskansliet och media. Fullmäktigemötet är en möjlighet för Uppsala 
kommun att visa upp det arbete vi gör och som ligger bakom utmärkelsen årets studentstad 
2015/16 för en relevant målgrupp. Detta bidrar till att ytterligare förbättra Uppsalas renommé 
som en bra studentstad vilket hjälper oss att behålla ett högt söktryck till Uppsala universitet 
och Sveriges lantbruksuniversitet. Det skapar även en möjlighet att marknadsföra Uppsala 
som en kommun att flytta till efter avslutade studier för att få sin första arbetslivserfarenhet 



här.  
 
Uppsala studentkår har inte resurser att genomföra SFSFUM på egna ben. Kåren har därför 
vänt sig till Uppsala kommun, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet med en 
förfrågan om ekonomiskt bidrag. Som motprestation får Uppsala kommun möjlighet att visa 
upp Uppsala och vår verksamhet under fullmäktige.  
 
En ungefärlig kostnadskalkyl framtagen av Uppsala studentkår återfinns i bilaga. Uppsala 
studentkår föreslår en finansieringsmodell där, efter övriga intäkter, Uppsala kommun och 
Uppsala universitet täcker 45 procent av kostnaderna vardera och Sveriges Lantbruks-
universitet bidrar med 10 procent av kostnaderna. För Uppsala kommuns del innebär det ett 
bidrag om 189.000 kronor. Skulle det bli mer intäkter från sponsorer återbetalas bidragen 
utifrån samma fördelningsnyckel. Blir kostnaderna större än beräknat vill Uppsala studentkår 
att Uppsala kommun, Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet garanterar en 
förlusttäckning enligt samma fördelningsmodell. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
189.000 kronor för Uppsala kommuns del i genomförandet av SFSFUM ryms inom 
kommunstyrelsens anslag för studentsamordning 2016. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef  kommunledningskontoret 
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Uppsala universitet 
Uppsala kommun 
Sveriges lantbruksuniversitet 

Äskande av medel för arrangerandet av Sveriges förenade 
studentkårers fullmäktige 13-15 maj 2016 

Bakgrunden 
Eftersom Uppsala har blivit utnämnd till Årets studentstad finns det goda förutsättningar för att få 
arrangera SFSFUM 2016. SFSFUM är namnet på Sveriges förenade studentkårs fullmäktigemöte där 
styrelse och presidium väljs och verksamhetsplan för nästa år fastställs. Det är den största 
studentkonferensen i landet som hålls årligen och över 250 kåraktiva från alla delar av Sverige möts. 
Fullmäktigemötet är en mötesplats för politiskt intresserade och samhällsengagerade studenter från hela 
Sverige och skulle under 2016 kunna anordnas av Uppsala studentkår i samarbete med Ultuna studentkår 
och Veterinärmedicinska föreningen. 

Beskrivning av projektet 
Vi ser fullmäktigemötet som en chans för Uppsala kommun att visa upp sig som både Sveriges bästa 
studentstad och som potentiell arbetsgivare och ett tillfälle för Uppsala universitet och SLU att skapa 
intresse för sina respektive utbildningar. Eftersom detta arrangemang tack vare sin storlek inte bara drar 
aktiva studentrepresentanter från hela landet, utan även brukar besökas av representanter från 
fackföreningar, myndigheter, regeringskansliet och inte minst media, blir det alltså ett utmärkt tillfälle att 
visa Uppsala och dess båda universitet i positiv dager. 

För att kunna anordna denna omfattande tillställning kommer Uppsala studentkår att behöva ekonomiskt 
bidrag från både Uppsala universitet, Uppsala kommun och SLU. Som våra främsta samarbetspartners 
erbjuder möjligheter att visa upp sig och sin verksamhet under själva fullmäktige. 

Vi har uppfört en ungefärlig kostnadskalkyl (se bilaga 1). En stor kostnad är projektledaren som kommer 
vara huvudansvarig för allt som kan kopplas till arrangemanget och arbete med att synliggöra utmärkelsen 
Årets studentstad. Det kan tillexempel handla om andra städer som vill komma på studiebesök och även 
arrangera seminarium tillsammans med universiteten om den goda studentstaden. Projektledaren bör 
också jobba med att få in sponsorer som skulle kunna öka intäkterna. 

Finansiering 
Uppsala studentkår föreslår finansieringsmodellen att efter övriga intäkter så går Uppsala kommun och 
Uppsala universitet in med 45 °Å vardera och SLU med 10 %. Det skulle enligt våra uppskattade kostnader 
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innebära 189 000 kronor för UU och kommunen och 42 000 kronor för SLU. Skulle det bli mer intäkter 
från sponsorer återbetalas bidragen utifrån samma fördelningsnyckel. Skulle däremot kostnaderna bli 
större än beräknat vill vi att Uppsala kommun, UU och SLU garanterar en förlusttäckning enligt samma 
fördelningsmodell. 
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Bilaga 1 

Intäkter 
Bidrag Uppsala kommun 189000 45 % av kostnaderna som inte täcks av andra intäkter 

Bidrag UU 189000 45% av kostnaderna som inte täcks av andra intäkter 

Deltagaravgifter 125000 
Sponsring 115000 Rikssalssigtelsen 25000kr + företag i Uppsala 

Bidrag SLU 42000 10% av kostnaderna som inte täcks av andra intäkter 

Alkoholpaket för banketten 34000 170kr per person beräknat på 200 personer 

694000 

Utgifter 
Projektledare 174000 7 mån 13500kr/ månad + arbetsgivaravgift och OH-kostnader 

Bankett på slottet 137500 Beräknat på kuvertpriset 550:- 

Mat catering 125000 500krperperson för hela helgen 

Lokalhyra Svandammshallarna 60000 
Middag och nationstillträde fredag 37500 Gästkort 75krperperson och mat på nation 75kr 

Grundmandatens resor 30000 Resekostnaderförgrundmandaten 

Hyra rikssalen 25000 Täcks av sponsringfrån Rikssairstiftelsen 

Alkohol banketten 34000 Täcks av intäkterna från alkoholpaket fiir banketten 

Tackfest till engagerade 25000 Sittningpå nation 

Informationsmaterial 25000 Utvecklandet av en app med praktisk information 

Övrigt 21000 Kostnader för underhållning, fika till projektgruppen osv. 

694000 
Alla kostnader är beräknade på 250 deltagare inklusive kansli 
och förtroendevalda inom SFS 
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