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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att för 2015 utbetala ett ekonomiskt stöd till Uppsala studentkår på 120.000 kronor, Ultuna 
studentkår på 90.000 kronor, Uppsala teknolog och naturvetarkår 80.000, 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 alumniverksamhet. 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 tillvara ta 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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För att erhålla ekonomiskt stöd 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 alumniverksamhet, 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. 
• 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.  
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