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Ekonomiskt stöd till Uppsalas studentkårer 2019 

KSN-2019-0883 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att utbetala ekonomiskt stöd om 133 000 kronor till Uppsala studentkår, 

  

att utbetala ekonomiskt stöd om 61 000 kronor till Uppsala teknolog- och naturvetarkår, 

  

att utbetala ekonomiskt stöd om 49 000 kronor till Föreningen Uppsalaekonomerna, 

  

att utbetala ekonomiskt stöd om 40 000 kronor till Juridiska föreningen, 

  

att utbetala ekonomiskt stöd om 33 000 kronor till Ultuna studentkår, 

  

att utbetala ekonomiskt stöd om 32 000 kronor till Farmacevtiska studentkåren, 

  

att utbetala ekonomiskt stöd om 32 000 kronor till Veterinärmedicinska föreningen, samt 

  

att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag på reviderade riktlinjer för 

studentsamarbete. 

  

 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har under ett antal år stöttat Uppsalas studentkårer ekonomiskt. För att erhålla det 

ekonomiska stödet från Uppsala kommun förbinder sig respektive studentkår att genomföra aktiviteter 

som till exempel att främja kontakter mellan studenter och arbetsmarknad. Dessa aktiviteter regleras 

genom årliga avtal mellan Uppsala kommun och respektive studentkår och följer riktlinjer som 

kommunstyrelsen antog i mars 2015. 

  

I november 2011 antog kommunstyrelsen riktlinjer för studentsamarbete för Uppsala kommun. 

Riktlinjerna innehåller kommunens intentioner för att uppnå så goda förutsättningar för stadens 

studenter som möjligt och samtidigt se studenterna som en tillgång för stadens utveckling. Dessa 

föreslås genomgå en översyn. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 mars 2019. 
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Kommunstyrelsen 
 
 

Ekonomiskt stöd till Uppsalas studentkårer år 2019 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att utbetala ekonomiskt stöd om 133 000 kronor till Uppsala studentkår,  
 
att utbetala ekonomiskt stöd om 61 000 kronor till Uppsala teknolog- och naturvetarkår,  
 
att utbetala ekonomiskt stöd om 49 000 kronor till Föreningen Uppsalaekonomerna, 
 
att utbetala ekonomiskt stöd om 40 000 kronor till Juridiska föreningen, 
 
att utbetala ekonomiskt stöd om 33 000 kronor till Ultuna studentkår, 
 
att utbetala ekonomiskt stöd om 32 000 kronor till Farmacevtiska studentkåren, 
 
att utbetala ekonomiskt stöd om 32 000 kronor till Veterinärmedicinska föreningen, samt 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag på reviderade riktlinjer för 
studentsamarbete. 
 
Ärendet 
Uppsala kommun har under ett antal år stöttat Uppsalas studentkårer ekonomiskt. För att 
erhålla det ekonomiska stödet från Uppsala kommun förbinder sig respektive studentkår att 
genomföra aktiviteter som till exempel att främja kontakter mellan studenter och 
arbetsmarknad. Dessa aktiviteter regleras genom årliga avtal mellan Uppsala kommun och 
respektive studentkår och följer riktlinjer som kommunstyrelsen antog i mars 2015.  
 
I november 2011 antog kommunstyrelsen riktlinjer för studentsamarbete för Uppsala 
kommun. Riktlinjerna innehåller kommunens intentioner för att uppnå så goda förutsättningar 
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för stadens studenter som möjligt och samtidigt se studenterna som en tillgång för stadens 
utveckling. Dessa föreslås genomgå en översyn.  
 
Föredragning 
I februari 2019 undertecknade Uppsala universitet och Uppsala kommun ett nytt strategiskt 
samarbetsavtal. Inom ramen för avtalet ska parterna bidra till att utveckla universitetets 
vitalitet, Uppsala kommun som organisation och samhället i stort. Studenterna i Uppsala 
spelar en viktig roll i detta arbete. 
 
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. Då kompetensbristen är den största tillväxthämmande faktorn för näringslivet i 
regionen har frågan fått ökat fokus. 
 
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 som möjligt för studenterna och samtidigt se studenterna som en 
tillgång för utvecklingen av Uppsala. För att uppnå detta är samarbete med studentkårerna 
viktigt. Sedan riktlinjerna antogs har kårlandskapet i Uppsala ritats om och fler studentkårer 
tillkommit. Samtidigt har studenternas behov av stöd från Uppsala kommun och deras 
engagemang i kår- och nationsliv förändrats. Det finns därför anledning av att revidera 
Uppsala kommuns riktlinjer för studentsamverkan. Denna revidering kan föranleda att 
Uppsala kommuns stöd till studentkårerna för 2020 och framåt ses över syfte att ligga i linje 
med de nya riktlinjerna.  
 
Totalt är det sju kårer vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet som är 
berättigade till stöd. Fördelningen av medlen följer en princip som kommunstyrelsen antog i 
mars 2015. Principen innebär att en tredjedel av stödet utgör ett basstöd som fördelas jämt 
mellan kårerna och att två tredjedelar fördelas proportionerligt enligt medlemsantal. Utifrån 
denna princip blir fördelningen av Uppsala kommuns ekonomiska stöd till studentkårerna 
2019 som följer:  
 
Kår Medlemsandel 

% 
Basbelopp 
kr 

Medlemsantalsbelopp 
kr 

Totalt 
kr 

Uppsala studentkår 53 25 000 108 000 133 000 
Uppsala teknolog-
naturvetarkår 

18 25 000 36 000 61 000 

Uppsala 
ekonomerna 

12 25 000 24 000 49 000 

Juridiska föreningen 7 25 000 15 000 40 000 
Ultuna studentkår 4 25 000 8 000 33 000 
Farmaceutiska 
studentkåren 

3 25 000 7 000 32 000 

Veterinärmedicinska 
föreningen 

3 25 000 7 000 32 000 



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. Exempel på 
aktiviter som kårerna förbinder sig att genomföra är: 
 

• Att utveckla och 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 2018 har fullgjort sina 
åtaganden. Utvärdering av de avtal som träffats mellan studentkårerna och Uppsala kommun 
för 2019 kommer göras inför att nya avtal skrivs för 2020. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det ekonomiska stödet till Uppsalas studentkårer finansieras inom kommunstyrelsens budget 
studentsamordning.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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