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Uppdrag rörande stödåtgärder till 
nationslivet 

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar  

1. att överta kommunstyrelsens ansvar i detta ärende, 

2. att uppdra åt kommunledningskontoret att snarast inleda dialog med 

studentnationerna och studentkårerna om deras situation med anledning av 

pandemin och senast den 15 februari 2021 återkomma med förslag på 

åtgärder som kommunen kan vidta. 

 

Ärendet 

I ärendet föreslås att kommunledningskontoret snarast inleder dialog med 

studentnationerna och studentkårerna om deras situation med anledning av 

pandemin. Kontoret ska därefter inkomma med förslag på åtgärder som kan behövas 

för att upprätthålla nationernas verksamhet under och efter pandemin. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivsaspekter samt barn- och 

jämlikhetsperspektiv har beaktats i ärendet. Förlaget bedöms i nuvarande skede inte 

ha någon inverkan. 

Föredragning 

Restriktioner till följd av pandemin påverkat serveringsställen, tillställningar och 

allmänna sammankomster kraftigt.  Restriktionerna har inneburit att viktiga 

inkomstkällor för Uppsalas nationer minskat eller helt uteblivit. Kårerna, nationerna 
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och studentlivet är mycket viktigt för Uppsalas studenter och för kommunen. De utgör 

också en central faktor till att Uppsala är en attraktiv studentstad.  

Den rådande situationen gör att farhågor väckts om kårernas och nationernas 

möjligheter att fortsatt utgöra det stöd till studenter som är så viktigt och att vara en 

del av Uppsala som attraktiv studentstad. I en skrivelse till Uppsala universitet i januari 

har nationerna sökt ekonomiskt stöd. Uppsala kommun har så vitt känt inte fått 

motsvarande önskemål, däremot har Lunds kommuns nyligen beviljat stöd till 

nationslivet. 

Krisledningsnämnden förslås därför uppdra åt kommunledningskontoret att snarast 

inleda dialog om behovet av stöd och på vilket sätt kommunen kan underlätta. Förslag 

på åtgärder ska rapporteras senast den 15 februari 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga med föreliggande förslag 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2021 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 


