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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Huvudmannaskap för studentstöd 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  hemställa till ledningen för Uppsala universitet om att huvudmannaskapet för 
Studentstödet övergår från Uppsala kommun till Uppsala universitet. 
 
Bakgrund 
Studentstödet har funnits sedan 1997 i samarbetet mellan kommunen, landstinget och Uppsala 
universitet och tillkom i samband med psykiatrireformen i mitten av 90-talet. Målsättningen 
från början var att stödja studenter, som på grund av psykisk sjukdom avbrutit sina 
akademiska studier, att avsluta studierna. Motivet för samarbete var att det fanns studenter på 
universitetet med psykiska funktionshinder och att dessa, ur ett arbetsmarknadsperspektiv, var 
angelägna att få stöd i sina studier. Universiteten är ålagda att stödja målgruppen. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, (SIS) betalar ut särskilt utbildningsstöd för t ex 
assistans, anteckningshjälp mm. Från och med augusti 2003 har studentstödets målgrupp 
utökats med dem som har neuropsykiatriska funktionshinder. 
 
Studentstödet placerades vid starten på nuvarande Jobbcenter, tidigare SARUK och flyttades 
2013 till Navet. Det finansierades de första åren direkt med projektmedel på 
samhällsplanering på kommun-styrelsens kontor där det fanns särskilda medel för 
psykiatrireformen inom IVE kap 6.5. År 2001 övergick studentstödet i ordinarie verksamhet. 
Det avtal som gällde när nya organisationen trädde i kraft 2003 skrevs av kommunstyrelsen 
2001. 
 
Målsättningen med det samordnade stödet är att den studerande ska kunna öka förut-
sättningarna att nå önskade studiemål. Det kan resultera i mentor, anteckningshjälp, 
individuellt anpassad studiegång och anpassad examination. Senast reviderade UAN 
samarbetsavtalet om studentstödet år 2010. 
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Kommunen finansierar verksamheten under 2013 med 593 640 kr. Landstinget och 
universitetet bidrar med lika stort belopp vardera.  
 
 
 
Föredragning 
Studentstödets målgrupp är studenter vid Uppsala universitet. För att Studentstödets 
samordnare ska kunna ge ett effektivt stöd krävs nära kontakt med studievägledning och 
institutioner vid universitetet, samt tillgång till universitetets datasystem, som UPPDOK och 
Studentportalen. Detta går inte att åstadkomma så länge verksamheten organiseras med 
Uppsala kommun som huvudman. Det är svårt att få tillgång till den information som behövs 
för rätt insats. 
 
Uppsala universitet har en liknande funktion för studenter med fysiska funktionshinder, Stöd 
till studenter med funktionshinder. Ett flertal studenter har både fysiska och neuropsykiatriska 
funktionhinder och behöver stöd både från universitetets verksamhet och från Studentstödet. 
Här finns en uppenbar risk att dessa studenter skickas fram och tillbaka mellan 
verksamheterna utan att erhålla det stöd de är berättigade till. 
 
Det skulle vara mycket tydligare för såväl universitetets studenter som personal om man 
vänder sig till en och samma avdelning och där finner allt stöd till studenter med 
funktionshinder.  
 
Studentstödets samordnares närmaste samarbetspartners finns inom Uppsala universitet och 
högskolevärlden, inte i kommunen. I resten av landets universitetskommuner ligger 
huvudmannaskapet för den här typen av verksamhet inom respektive lärosäte. 
 
Den naturliga utgångspunkten för studenter med stödbehov är universitetet. Därför föreslår 
kontoret att huvudmannaskapet snarast övertas av Uppsala universitet.  
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