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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att för år 2018 utbetala ekonomiskt stöd till Uppsala studentkår på 137 000 kronor, Uppsala 
teknolog- och naturvetarkår på 61 000 kronor, Föreningen Uppsalaekonomerna på 41 000 
kronor, Juridiska föreningen på 37 000, Ultuna studentkår på 35 000 kronor, Farmacevtiska 
studentkåren på 33 000 kronor, samt Veterinärmedicinska föreningen på 31 000 kronor.  
 
Ärendet 
Uppsala kommun har under ett antal år stött Uppsalas studentkårer ekonomiskt. För att erhålla 
det ekonomiska stödet från Uppsala kommun förbinder sig respektive studentkår att 
genomföra vissa aktiviteter som till exempel att främja kontakter mellan studenter och 
arbetsmarknad samt alumnverksamhet. Dessa aktiviteter regleras genom årliga avtal mellan 
Uppsala kommun och respektive studentkår.  
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen antog riktlinjer för Uppsala kommuns samarbete med studenterna i 
november 2011, se bilaga. Riktlinjerna innehåller Uppsala kommuns intentioner för att uppnå 
så goda förutsättningar för studenterna som möjligt och samtidigt se studenterna som en 
tillgång för utvecklingen av Uppsala. För att uppnå detta är samarbete med studentkårerna 
viktigt.  
 
I det strategiska samarbetsavtalet med Uppsala universitet har en inriktning mot näringsliv 
och arbetsmarknad, där studentfrågorna är en viktig del. I Uppsala kommuns 
näringslivsprogram är ett mål kopplat till kompetensfrågan, där samverkan för att få fler 
studenter att se Uppsala som en potentiell arbetsmarknad är en viktig åtgärd. Inom ramen för 
näringslivsprotokollet är en av fokusgrupperna för 2018 inriktad på relationen mellan 
studenter och Uppsalas arbetsmarknad där relationerna till kårerna ligger väl i linje med 
arbetet.  
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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. Dessa aktiviteter regleras genom årliga avtal mellan Uppsala kommun och 
respektive studentkår. Aktiviteterna som kårerna förbinder sig att genomföra i avtalen är 
samma men hur kårerna arbetar med aktiviteterna skiljer sig åt beroende på kårens 
förutsättningar och utformas i samverkan med respektive kår.   
 

- 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 

 
De kårer som erhållit ekonomiskt stöd från Uppsala kommun under 2017 har fullgjort sina 
åttaganden. Utvärdering av de avtal som träffats mellan studentkårerna och Uppsala kommun 
för 2018 kommer göras inför att nya avtal skrivs 2019 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det ekonomiska stödet till Uppsalas studentkårer finansieras inom kommunstyrelsens budget 
studentsamordning.  
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