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Policy om nationsstatus 

Syfte 

Denna policy har till syfte att för nationerna, Uppsala universitet och övriga intressenter 

deklarera vad en nation är, vilken verksamhet nationerna bedriver och vad som i övrigt 

berättigar till status som nation, utöver vad som föreskrivs i Högskolelagen (1992:1434). 

 

Omfång 

Denna policy har antagits enhälligt av nationernas samarbetsorgan, Kuratorskonventet, som 

innefattar samtliga nationer vid Uppsala universitet. Policyn omfattar detta dokument. Bilagor 

gäller ej som policy. 

Nationer vid Uppsala universitet är: Stockholms nation, Uplands nation, Gästrike-Hälsinge 

nation, Östgöta nation, Västgöta nation, Södermanlands-Nerikes nation, Västmanlands-Dala 

nation, Smålands nation, Göteborgs nation, Kalmar nation, Värmlands nation, Norrlands 

nation och Gotlands nation. 

 

Bakgrund 

Nationerna vid Uppsala universitet har under lång tid, allt sedan 1600-talet, haft en stark 

koppling till Uppsala universitet. Den studiesociala verksamheten, Inspektorsämbetena, 

medverkan vid akademiska ceremonier och andra samverkansformer har historiskt sett 

markerat samhörigheten med Uppsala universitet. Kår- och nationsobligatoriets avskaffande 

den 1 juli  2010 föranledde att nationerna vidtog en rad åtgärder för att långsiktigt säkra sin 

fortlevnad. Att tydligt deklarera vad som är en nation och vilken typ av verksamhet en nation 

bedriver visar varför nationerna vid Uppsala universitet är allmännyttiga. 

Nationerna utgör sammanslutningar av studenter inom vilka individens rätt att organisera sig 

och utforma  sin  egna studiesociala  situation  oavsett  bakgrund,  kön  och  ålder tas tillvara. 

 

Nation vid Uppsala universitet ska 

- Rikta sin huvudsakliga verksamhet mot och vara öppen för studenter som bedriver 
eftergymnasiala studier vid universitet eller högskola i Uppsala. 

- Vara politiskt och religiöst obunden. 

- Vara en icke vinstdrivande organisation. 

- Ha som huvudsakligt syfte att genom studiesocial verksamhet stödja de studenter som tillhör 
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nationen och främja deras studier och bistå studenter med studiesocial verksamhet. 

- Ej bedriva utbildningsbevakning eller liknande verksamhet. 

- Ha en demokratisk organisation där varje medlem har rösträtt i det högsta beslutande 
organet. 

- Ha ett inrättat ämbete kallat Inspektor som företrädelsevis innehas av vid Uppsala universitet 
eller Sveriges lantbruksuniversitet verksam eller tidigare verksam lärare. 

- I sina stadgar noggrant reglera kriterierna för beviljande av medlemskap. 

- Såsom mötesplats och genom aktiviteter verka som ett andra hem för studenterna och vara ett 
stöd socialt, studiesocialt och i krissituationer. 

- Bedriva social verksamhet riktad för sina och andra nationers medlemmar i form av t.ex. 
gasker, pub och annan fest- och underhållningsverksamhet. 

- Sörja för en ansvarsfull alkoholhantering och servering i enlighet med övriga av 
Kuratorskonventets antagna policyer. 

- Uppmuntra och stödja föreningsverksamhet av bildande, kulturell och idrottslig natur. 

- I mån av möjlighet tillhandahålla studieplatser och bibliotek med kurslitteratur och 
skönlitteratur för utlåning till medlemmar i någon av Kuratorskonventets medlemsnationer. 

- Förvalta den egna nationen, såväl den sociala organisationen som de egna fastigheterna, 
konsten och de antikvariska föremålen, vilka utgör en del av Uppsala universitets och Sveriges 
kulturarv. 

- Förvalta den historiska kopplingen till nationens ursprungliga geografiska upptagningsområde. 

- Erbjuda medlemmar tillgång till bostäder. 

- Utdela medel ur fonder som står under nationens förvaltning till medlemmar i respektive 
nation, samt medverka i utdelning av medel ur nationsanknutna fonder som förvaltas av 
universitet eller högskola. 

- Utgöra ett tvärvetenskapligt kontaktforum över generationsgränserna för studenter vid 
Uppsala universitet, eller annan högskola i Uppsala, samt mellan studenter, alumner, näringsliv 
och samhälle. 

- Ge möjligheter till förberedelser inför yrkeslivet genom arbete och samverkan i grupp genom 
ansvarstagande och arbetsledande uppgifter. 

- Genom kontakt med tidigare nationsmedlemmar bidra till alumnverksamhet vid Uppsala 
universitet. 

- Genom sin verksamhet vara en attraktionskraft för Uppsala universitet och för Uppsala som 
studentstad. 

- Medverka i mottagandet av nya studerande från Sverige och andra länder vid Uppsala 
universitet, eller annan högskola i Uppsala. 

- Bistå Uppsala universitet vid akademiska högtider. 

- Vid behov och efter möjlighet tillhandahålla Uppsala universitet erforderliga lokaler. 
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- Ställa höga krav i stadgarna för att tillåta en upplösning av nationen eller avyttring av 
dess tillgångar. 

 

Kontakt med Uppsala universitet 

Kuratorskonventets ordförande, Curator Curatorum, och därtill vid behov ytterligare utsedda, 

ska minst en gång per termin möta Uppsala universitets Rektor, Prorektor och 

universitetsdirektör för att informera och hålla sig informerade om frågor av vikt för 

nationerna i Uppsala. 

Datum 

Detta dokument gäller från det datum då dokumentet blivit godkänt av Kuratorskonventet 

och Uppsala universitets Rektor. Det gäller till dess att Kuratorskonventet och Uppsala 

universitets Rektor beslutar om annat. 

  

Kontakt 

Frågor angående denna policy hänvisas till Curator Curatorum. 

 
Bilagor 

1. Rektorsbeslut 
2. Beskrivning av nationernas samlade verksamhet år 2016 
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Beskrivning av nationernas samlade verksamhet år 
2016 
 

Bilaga till Policy om nationsstatus 

 

Denna bilaga har till syfte att för nationerna, Uppsala universitet och övriga intressenter 

ytterligare deklarera vad nationernas verksamhet år 2016 omfattade utöver vad som beskrivs i 

Policy om nationsstatus. 

 
Omfång 

Denna bilaga gäller som en uppräknande katalog och kompletterar Policy om nationsstatus. 

Bilaga gäller ej som policy. Statistiken nedan baseras på uppskattningar från vardera nation vid 

datumet för bilagans författande eller revidering. 

 

Omfattning av nationernas verksamhet år 2016 

- Totalt antal betalande medlemmar i nationer: 35 000 

- Antal föreningar: 106 

o Körer: 15 

o Orkestrar/ensembler: 10 

o Teater: 7 

o Spex: 9 

o Hembygd: 18 

o Studieinriktade: 2 

o Foto: 4 

o Idrott: 13 

o Övriga: 28 

- Utdelade medel ur premie- och stipendiefonder: 20,9 MSEK 

o Medel ur donationsfonder som står under nationernas förvaltning: 11,1 MSEK 

o Medel ur nationsanknutna fonder som förvaltas av universitet eller högskola: 9,7 
MSEK (Detta är den utlysta siffran och inte den verkligt utdelade) 

- Totalt antal boende i nationsbostäder: 3962 

- Totalt antal läsplatser: 843 
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- Totalt antal hyllmeter litteratur: 3109 

- Totalt antal förtroendevalda vid nationerna: 1676 

- Totalt antal heltidsarvoderade förtroendevalda: 63 

- Total nationsfastighetsyta (exkl. bostäder): 22 777 m2 

 
Datum 

Denna bilaga gäller från det datum då dokumentet blivit godkänt av Kuratorskonventet och 

rektor. Det ska uppdateras varje udda kalenderår. 

 
 


