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 Kommunstyrelsen 
 

Riktlinjer för Uppsala kommuns studentsamarbete  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anta riktlinjer för Uppsala kommuns studentsamarbete enligt bilaga. 
 
 
Ärendet 
Uppsala kommun har i ett antal år samarbetat med Uppsalas studentkårer och nationer. 
Samarbetet har skett i olika former och från olika enheter och kontor. Den studentsamordnare 
som funnits de senaste åren har haft som funktion att stå för de direkta kontakterna med 
studentorganisationerna och samordna kommunens arbete. Det har visat sig finnas ett behov 
av en tydligare definition av vilken form detta samarbete ska ta och vad kommunens syfte 
med samarbetet är.  
 
Föredragning 
De föreslagna riktlinjerna har som övergripande syfte att ta vara på den resurs studenterna 
utgör, både under och efter studietiden, samt att bidra till att skapa goda förutsättningar för 
studenterna. För att uppnå detta krävs ett nära samarbete med studentorganisationerna men 
även med andra aktörer så som universiteten m.fl. 
 
Riktlinjerna ska också fungera som en vägledning för kommunorganisationen när det gäller 
vilken typ av samarbete kommunen ska driva med studenterna och varför.  
 
I den samverkan som beskrivs nedan får Uppsalas studentorganisationer representera 
studenterna. Det är alltså i första hand med dessa som samverkan ska ske. 
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Riktlinjerna beskriver de områden och åtgärder som är viktiga att arbeta med för att uppnå 
syftet i ett långsiktigt perspektiv. I ett kortare perspektiv måste prioriteringar göras. För detta 
ändamål tas lämpligen en handlingsplan fram för ett till två år.  
 
Ekonomiska konsekvenser och ev. finansiering 
De föreslagna åtgärderna kan finansieras via befintlig budget för studentsamordningen och 
inom ram för de åtgärder som faller på annan enhet eller kontor. Det behöver därför i 
dagsläget inte innebära några extra kostnader för kommunstyrelsen.  
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