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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 331

Ekonomiskt stöd till studentorganisationer 2020

KSN-2019-03081

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attutbetala ekonomiskt stöd om
133 000 kronor till Uppsala studentkår,
61 000 kronor till Uppsala teknolog-och naturvetarkår,
49 000 kronor till Föreningen Uppsalaekonomerna,
40 000 kronor till Juridiska föreningen,
33 000 kronor till Ultuna studentkår,
32 000 kronor till Farmaceutiska studentkåren,
32 000 kronor till Veterinärmedicinska föreningen, samt
300000 kronor till kuratorskonventet.

Yrkande

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

Uppsala kommun har under ett antal år stöttat Uppsalas studentorganisationer
ekonomiskt. Uppsalas studentkårer har stöttats genom ett årligt bidrag och Uppsalas
studentnationer har stöttats genom ett flerårigt avtal med kuratorskonventet. Stödet är
viktigt för att organisationerna ska kunna bedriva studiesocial-, alumn-och
näringslivsfrämjande verksamhet. Inför 2020 ändras avtalet med kuratorskonventet till ett
årligt bidrag precis som det studentkårerna erhåller. För att erhålla det ekonomiska stödet
från Uppsala kommun förbinder sig respektive studentorganisation att genomföra
aktiviteter som till exempel främjande avkontakter mellan studenter och arbetsmarknad
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eller kampanjen Varannan Vatten i samband med Valborgsfirandet. Dessa aktiviteter
regleras genom årliga avtal mellan Uppsala kommun och respektive studentorganisation.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-24
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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. 

Ekonomiskt stöd till studentorganisationer 
2020  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

1. att utbetala ekonomiskt stöd om  

133 000 kronor till Uppsala studentkår,   
61 000 kronor till Uppsala teknolog- och naturvetarkår,   

49 000 kronor till Föreningen Uppsalaekonomerna,  
40 000 kronor till Juridiska föreningen,  

33 000 kronor till Ultuna studentkår,  
32 000 kronor till Farmaceutiska studentkåren,  

32 000 kronor till Veterinärmedicinska föreningen, samt 
300 000 kronor till kuratorskonventet. 

 

Ärendet 

Uppsala kommun har under ett antal år stöttat Uppsalas studentorganisationer 

ekonomiskt. Uppsalas studentkårer har stöttats genom ett årligt bidrag och Uppsalas 
studentnationer har stöttats genom ett flerårigt avtal med kuratorskonventet. Stödet 

är viktigt för att organisationerna ska kunna bedriva studiesocial-, alumn- och 
näringslivsfrämjande verksamhet. Inför 2020 ändras avtalet med kuratorskonventet till 
ett årligt bidrag precis som det studentkårerna erhåller. För att erhålla det ekonomiska 

stödet från Uppsala kommun förbinder sig respektive studentorganisation att 
genomföra aktiviteter som till exempel främjande av kontakter mellan studenter och 

arbetsmarknad eller kampanjen Varannan Vatten i samband med Valborgsfirandet. 
Dessa aktiviteter regleras genom årliga avtal mellan Uppsala kommun och respektive 
studentorganisation. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen  2019-10-24 KSN-2019-03081 

  
Handläggare:  

Christian Dahlmann 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (3) 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivsperspektivet har beaktats 

i beredningen av ärendet. Barn- och jämställdhetsperspektivet har inte bedömts 
relevanta. 

Föredragning 

Totalt är det sju kårer vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet som är 
berättigade till stöd. Fördelningen av medlen följer en princip med basstöd och 
proportionellt stöd efter medlemsantal som kommunstyrelsen antog i mars 2015. För 

att erhålla det ekonomiska stödet från Uppsala kommun förbinder sig respektive 

studentkår att genomföra vissa aktiviteter, exempelvis: 

• Att utveckla och bedriva alumnverkssamhet, med tonvikt på kopplingen till 
den lokala arbetsmarknaden.  

• Att verka för en kontaktverksamhet mot näringsliv och arbetsmarknad med 
särskild koppling mot arbetsgivare i Uppsala kommun.   

• Att stärka mentorsarbetet inom utbildningen och mellan avgångna studenter 

och studenter i utbildning. 

• Att exponera Uppsala kommun via logotyp och länk på kårens hemsida eller i 
andra relevanta forum.  

• Att ge Uppsala kommun möjlighet att delta vid insparkstillfällen, 

arbetsmarknadsdagar och andra lämpliga nätverksträffar. 
 

Aktiviteterna regleras genom årliga avtal mellan Uppsala kommun och respektive 
studentkår.  

De kårer som erhållit ekonomiskt stöd från Uppsala kommun under 2018 har fullgjort 
sina åtaganden. Utvärdering av de avtal som träffats mellan studentkårerna och 

Uppsala kommun för 2019 kommer göras inför att nya avtal skrivs för 2020. 

Tidigare har Uppsala kommun stöttat Uppsalas studentnationer ekonomiskt genom 

kuratorskonventet och ett flerårigt så kallat guldpartneravtal. Avtalet gav Uppsala 
kommun rätt till bland annat exponering via trycksaker och sociala medier. Till 2020 

görs stödet till kuratorskonventet om till ett stöd där kuratorskonventets 

motprestation regleras i årliga avtal likt de avtal Uppsala kommun har med 

studentkårerna. Kuratorskonventets motprestation omfattar bland annat: 

• Erbjuda Uppsala kommun exponering i publikationerna Recentior och 

Beginners guide samt på webbplatserna kuratorskonventet.se,  
nationsguiden.se samt Uppsalastudent.com. 

• Exponera Uppsala kommun som huvudsponsor till kampanjen ”Varannan 
Vatten – För en bättre Valborg” 

• Exponera Uppsala kommun som huvudsponsor i kuratorskonventets 

trygghetskampanj  

• Erbjuda föreningar och projekt med anknytning till Uppsalas studentnationer 

möjligheten att söka marknadsföringsbidrag för projekt. 
 

I samband med beslut i kommunstyrelsen den 10 april 2019, § 68, om ekonomiskt stöd 
till Uppsalas studentkårer 2019 uppdrog kommunstyrelsen till 

kommunledningskontoret att ta fram förslag på reviderade riktlinjer för 
studentsamarbete. I arbetet med att ta fram förslag på reviderade riktlinjer har det 
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framkommit att detta dokument, enligt Uppsala kommuns riktlinje för styrdokument, 
inte är en riktlinje utan en rutin. En rutin för studentsamverkan är under framtagande. 
Enligt Uppsala kommuns riktlinje för styrdokument  fattas beslut om ny rutin av 

behörig chef. När beslut om ny rutin för studentsamarbete är fattat anmäls denna till 
kommunstyrelsen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Det ekonomiska stödet till Uppsalas studentorganisationer finansieras inom ramen för 
kommunstyrelsens anslag för studentsamordning.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-24 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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