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UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Holström Ingrid 	 2015-05-21 	UBN-2015-2204 

Utbildningsnämnden 

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Uppsalas 
Elevkårer 2015-2017 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att godkänna bifogad redovisning från Uppsalas Elevkårer, samt 

att godkänna överenskommelsen med Uppsalas Elevkårer för perioden 
2015-08-01 —2017-12-31, samt 

att fastställa verksamhetsbidraget enligt följande vilket kommer att tas från grundskolans och 
gymnasieskolans budget med lika stora delar; 
353 tkr 2015-08-01 —2015-12-31 
705 tkr 2016-01-01 —2016-12-31 
705 tkr 2017-01-01 —2017-12-31 

Ärendet 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd (nuvarande Uppsalas Elevkårer) har sedan drygt 
tio år sedan haft en överenskommelse med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och 
Barn- och ungdomsnämnden om verksamhetsbidrag. Uppsalas Elevråd har åtagit sig att 
bedriva verksamhet enligt en fastställd verksamhetsbeskrivning. De genomförda aktiviteterna 
och hur målsättningarna har uppnåtts har kontinuerligt redovisats genom skriftliga rapporter 
till de berörda nämnderna vilka har godkänt desamma. 

Uppsalas Elevkårer organiserar elever i gymnasieskolan och grundskolans högre årskurser 
genom att eleverna själva ansluter sig genom enskilt medlemskap. I Uppsala finns det 19 
elevkårer på gymnasieskolan med 4700 medlemmar och på grundskolan 17 elevkårer/elevråd 
med 2100 medlemmar. Uppsalas Elevkårer är anslutna till riksorganisationen Sveriges 
Elevkårer respektive systerorganisationen Sveriges Elevråd. 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Målsättningen för Uppsalas Elevkårer är att stödja och utveckla elevkårerna och elevråden på 
gymnasie- och grundskolor i Uppsala kommun. Genom Uppsala kommuns verksamhetsbidrag 
till Uppsalas Elevkårer har medlemsservicen från Sveriges Elevkårer utökats avsevärt i 
jämförelse med stödet till andra elevkårer i landet. Uppsalas Elevkårer har haft två 
verksamhetsutvecklare anställda för att utveckla och utöka verksamheten på Uppsalas skolor. 

Den till Utbildningsnämnden föreslagna överenskommelsen och den bifogade 
verksamhetsbeskrivningen för 2015-2017 med Uppsalas Elevkårer har utökats till att omfatta 
aktiviteter för att öka delaktigheten och intresset för utbildningsfrågor bland medlemmarna i 
syfte att förbereda eleverna i gymnasieskolorna för ett eventuellt deltagande i framtida lokala 
skolstyrelser. Även elevskyddsombudutbildningar som huvudmannen enligt arbetsmiljölagen 
(6 kap 17 och 18§§) är skyldig att erbjuda eleverna i grund- och gymnasieskola ingår i den 
föreslagna överenskommelsen och verksamhetsbeskrivningen. Överenskommelsen med 
Uppsalas Elevkårer stämmer väl överens med Uppsala kommuns inriktning, verksamhet, 
ekonomi för 2015-2018 antagen av kommunfullmäktige 15 december 2014. 

Utbildningsförvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktör 
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