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Ekonomiskt stöd till Uppsalas studentkårer 2015 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anta en princip om fördelning av stöd till Uppsala studentkårer som innebär att en 
tredjedel av stödet utgör ett basstöd som fördelas jämt mellan kårerna och att två tredjedelar 
fördelas proportionerligt enligt medlemsantal, samt 
 
att för 2015 utbetala ett ekonomiskt stöd till Uppsala studentkår på 150.000 kronor, Ultuna 
studentkår på 75.000 kronor, Uppsala teknolog och naturvetarkår 65.000, Farmacevtiska 
studentkåren på 60.000 kronor och Veterinärmedicinska föreningen på 25.000 kronor.  
 
Ärendet 
Uppsala kommun har under ett antal år stött Uppsalas studentkårer ekonomiskt. Stödet har 
formen av avtal där respektive kår förbinder sig till vissa aktiviteter som till exempel 
mentorsarbete och alumnverksamhet. Avtalen tecknas för ett kalenderår i taget.  
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen antog riktlinjer för Uppsala kommuns samarbete med studenterna i 
november 2011, se bilaga 1. Riktlinjerna innehåller Uppsala kommuns intentioner för att 
uppnå så goda förutsättningar för stadens studenter som möjligt och samtidigt se studenterna 
som en tillgång för stadens utveckling. För att uppnå detta krävs ett nära samarbete med 
studentorganisationerna samt med andra aktörer. Studentkårerna bedriver ett omfattande 
studiesocialt arbete som kommer studenterna och därmed även kommunen till godo.  
 
Riktlinjerna fastslår att ett av de verktyg som Uppsala kommun ska använda sig av för att 
skapa goda förutsättningar för studenterna och tillvarata den resurs de utgör, är stöd till 
studentorganisationer som gynnar studenternas studiesociala aktiviteter. Det årliga 
ekonomiska stödet till Uppsalas studentkårer är ett sådant stöd. 
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I syfte att uppnå en mer rättvis fördelning mellan studentkårerna föreslås en princip gälla för 
fördelningen av bidrag mellan kårerna, genom att en tredjedel av stödet utgör ett slags basstöd 
som fördelas jämt mellan kårerna och att två tredjedelar fördelas proportionerligt enligt 
medlemsantal. 
 
Exempel på fördelning baserat på 2014 års medlemsantal.  
 
Kår Medlemsandel 

% 
Basbelopp 
kr 

Medlemsantalsbelopp 
kr 

Totalt 
kr 

Uppsala studentkår 65 25.000 162.500 187.500 
Uppsala teknolog-
naturvetarkår 

20 25.000 50.000 75.000 

Farmaceutiska 
studentkåren 

5 25.000 12.500 37.500 

Ultuna studentkår 7 25.000 17.500 42.500 
Veterinärmedicinska 
föreningen 

3 25.000 7.500 32.500 

 
 
Eftersom förslaget till princip för fördelning innebär en större sänkning av bidraget jämfört 
med dagens nivå för Ultuna studentkår och Farmacevtiska studentkåren föreslås förändringen 
ske över två års tid så kårerna ges möjlighet att anpassa sin verksamhet. 
 
Förslag till bidrag till Uppsalas studentkårer för 2015: 
 
Uppsala studentkår: 150.000 kr 
Ultuna studentkår: 75.000 kr 
Uppsala teknolog och naturvetarkår: 65.000 kr 
Farmacevtiska studentkåren: 60.000 kr 
Veterinärmedicinska föreningen: 25.000 kr 
  
För att erhålla det ekonomiska stödet från Uppsala kommun förbinder sig respektive 
studentkår att genomföra vissa aktiviteter. Dessa aktiviteter regleras genom årliga avtal 
mellan Uppsala kommun och respektive studentkår. Aktiviteterna som kårerna förbinder sig 
att genomföra i avtalen skiljer sig något från avtal till avtal men huvuddragen ser ut som 
följer: 
 

• Utveckla och bedriva alumnverksamhet, med tonvikt på kopplingen till den lokala 
arbetsmarknaden. 

• Stödja studierådens kontaktverksamhet mot näringsliv och arbetsmarknad 
• Exponera Uppsala kommun via logotyp och länk på hemsidor och andra relevanta 

forum. 
• Ge Uppsala kommun möjlighet att delta vid insparkstillfällen, arbetsmarknadsdagar 

och andra relevanta tillfällen. 
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• Ge Uppsala kommun möjlighet till annonsering i relevanta kommunikationskanaler 
hos respektive kår.  

 
Under 2014 har respektive kår fullgjort sina åtaganden enlig de avtal som undertecknades i 
samband med beslut om ekonomiskt stöd till Uppsalas studentkårer 2014. Avtalen återges 
som bilaga 2. 
 
Jämfört med tidigare år har beloppen till respektive kår justerats något för att motsvara 
respektive kårs medlemsantal. Stödet till Uppsala studentkår har minskats då ett antal 
studenter lämnat denna kår i samband med att Uppsala teknolog och naturvetarkår bildades. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det ekonomiska stödet till Uppsalas studentkårer finansieras av kommunstyrelsens budget,  
studentsamordning.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör Chef kommunledningskontoret 
 
 



Bilaga 1























 Samarbetsavtal 

Detta avtal är upprättat mellan Ultuna Studentkår (nedan kallat ULS) och Uppsala kommun. 

Syfte 
Att klargöra de åtaganden som föreligger mellan ULS och Uppsala Kommun. 

Omfattning 
ULS förbinder sig till: 
• Att utveckla och bedriva alumniverkssamhet, med tonvikt på kopplingen till den 

lokala arbetsmarknaden.  
• Att verka för en kontaktverksamhet mot näringsliv och arbetsmarknad.  
• Att exponera Uppsala kommun via logotyp och länk på ULS:s hemsida.  
• Att ge Uppsala kommun möjlighet att delta vid insparkstillfällen.  
• Att ge Uppsala kommun möjlighet till gratis annonsering i tidningen Ultunersaren. 

Ersättning 
Uppsala kommun förbinder sig att under avtalstiden ersätta ULS med 120 000 kronor årligen 
Ersättning utbetalas av Uppsala kommun mot faktura från ULS under avtalsåret. 

Avtalstid och ändringar 
Avtalet gäller från tiden 2014-01-01 till 2014-12-31. 

Undertecknat  
Detta samarbetsavtal har upprättats i två exemplar, varav Uppsala kommun och ULS tagit var 
sitt. 

Ort och datum........................................ Ort och datum........................................ 

........................................................................ ........................................................................ 
Chrsitian Dahlmann, protokollchef Beatrice Ramnerö, Ordförande 

Uppsala kommun Ultuna Studentkår  
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1 Bakgrund  

Uppsala Kommun och FaS har tidigare ingått avtal med varandra där Uppsala Kommun 

årligen ersatt FaS för utförda marknadsföringsåtgärder. 

1.1 Kontaktinformation 

Uppsala Kommun, 753 75 Uppsala. 

Kontaktperson: 

Christian Dahlmann 

(Enheten för strategisk 

information/Förvaltningsledning/Kommunledningskontoret/Uppsala kommun) 

 

 

Farmacevtiska Studentkåren 

 

Farmacevtiska Studentkåren 

Dag Hammarskjöldsväg 16 

751 09 Uppsala 

 

Org.nummer: 817601-1107  

 

Kontaktpersoner: 

Ordförande FaS 

018-50 43 75 

ordf@farmis.uu.se 

Arbetsmarknadsansvarig FaS 

018-50 43 75 

arb@farmis.uu.se 

 

 

 

 

 

mailto:arb@farmis.uu.se


 

2 Syfte 

Att övergå från ett marknadsföringsavtal till ett samarbetsavtal som på ett tydligt sätt klargör 

hur samarbetet mellan Uppsala Kommun och FaS föreligger.  

3 FaS åtaganden 

FaS förbinder sig genom detta avtal 

-Att Uppsala Kommun har rätt att exponeras som huvudsponsor under FaS årliga 

arbetsmarknadsdag PHARMADA.  

-Att årligen öronmärka 5 000 kronor av Uppsala Kommuns ersättning till alumnföreningen 

Mentorsakademin.  

-Att Uppsala Kommun får möjlighet att skicka ut information i form av en A4 till alla 

medlemmar två gånger per termin vid terminsstart då kårräkningar skickas ut samt 

möjlighet att skicka med information till studenter i samband med välkomnandet av 

nya studenter vid terminsstart. 

-Att Uppsala Kommun exponeras via kårens hemsida med länk och logotyp 

4 Ersättning 

Uppsala Kommun förbinder sig att under avtalstiden ersätta FaS med 80 000 kronor 

årligen. Ersättning skall utbetalas av Uppsala Kommun mot faktura i början av det 

aktuella avtalsåret. 

5 Avtalstid och ändringar 

Avtalet gäller för tiden 14-01-01 till 14-12-31.  

  

 

 

Signatur  Signatur 

 _____________________   _____________________ 

Gabriella Andersson  Christian Dahlmann 

Ordförande FaS   Uppsala Kommun
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Samarbetsavtal 
 

Mellan Veterinärmedicinska föreningen (nedan VMF) och Uppsala Kommun har följande 
avtal träffats. 
 
§1 Syfte 
  

Att klargöra de åtaganden som föreligger mellan VMF och Uppsala Kommun. 
 
§2 VMF åtaganden 
  
 VMF förbinder sig genom detta avtal 
 

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

• Att stärka mentorsarbetet inom utbildningen och mellan avgångna studenter och 
studenter i utbildning. 

• Att exponera Uppsala kommun via logotyp och länk på kårens hemsida. 
• Att ge Uppsala kommun möjlighet att bidra med informationsmaterial vid 

insparkstillfällen. 
• Att ge Uppsala kommun möjlighet till gratis annons i ett (1) nummer av tidningen 

Bladmagen per termin. 
 
§3 Ersättning 
 
 Uppsala kommun förbinder sig att under avtalstiden ersätta VMF med 25 000 
kronor årligen för i §2 nämnda aktiviteter. Ersättning utbetalas av Uppsala kommun mot 
faktura från VMF i början av avtalsåret. 
 
§4 Avtalstid och ändringar 
 
Avtalet gäller från tiden 2014-01-01 till 2014-12-31.  
 
 
Veterinärmedicinska föreningen  Uppsala kommun 
Elin Holmroos, ordförande   Christian Dahlmann, protokollchef 
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