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Umeå studentkår hanterar en rad styrdokument, vilka på ett eller annat sätt reglerar hur 
verksamheten vid Umeå studentkår ska bedrivas. I detta dokument definieras de olika typer av 
styrdokument som används av studentkåren. 

Stadgar, regler, policyer, planer och ordningar beslutas eller bekräftas av kårfullmäktige, och är 
därför applicerbara i alla organisationens led, och äger således tolkningsföreträde gentemot beslut 
fattade av andra organ inom studentkåren. Sektioner och föreningar är inte begränsade av nedan 
följande klassificeringsmodell. 

Om flera styrdokument berör samma företeelse gäller alltid stadgarna före övriga styrdokument. I 
andra fall, om inte annat är beslutat, går tolkningsföreträdet enligt ordningen 

1. regel,

2. policy,

3. plan,

4. ordning och

5. instruktion.

Gemensamma bestämmelser för styrdokument 

- Alla styrdokument ska klassificeras som en av följande definierade styrdokument. Det ska 
tydligt framgå vilket klassificering styrdokumentet har. 

- Beslut om styrdokument fattas av det organ för vilket styrdokumentet har mest relevans. 
Beslut om styrdokument av större principiell eller ekonomisk karaktär fattas av 
kårfullmäktige. 

- Vid beslut om upprättande eller revidering av styrdokument ska det i styrdokumentet 
tydligt framgå datum för beslut samt beslutsfattande organ. 

- Alla styrdokument är bindande för hela organisationen, om inget annat framgår. 

Stadgar 

- Umeå studentkårs stadgar är det mest grundläggande styrdokumentet, på vilket 
studentkårens verksamhet bygger. 

- Beslut om revidering av Umeå studentkårs stadgar kan enbart fattas av kårfullmäktige. 
Formerna för revideringsbeslut definieras i stadgarna. 

- Umeå studentkårs stadgar gäller tills vidare. 
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Regel 

- Regler anger på ett konkret och detaljerat sätt vilka beslut och åtgärder som vid ett givet 
tillfälle fordras. Regler utgör, efter stadgar, den mest konkreta formen av styrdokument.  

- Regler gäller tills vidare, varför regler måste upphävas för att sluta gälla. 

 

Policy 

- Policyer anger allmänna mål som ska eftersträvas eller värden som ska beaktas. 

- Policyer gäller tills vidare, varför policyer måste upphävas för att sluta gälla. 

- Policyer bör revideras vart annat år. 
 

Plan 

- Planer ska ange så konkreta mål eller åtgärder som möjligt. 

- Planer har en begränsad giltighetstid och upphör utan åtgärd vid giltighetstidens utgång. 
Giltighetstiden för en plan ska tydligt framgå. 

 

Ordning 

- Ordningar ska beskriva olika organs arbete. 

- Ordningar kan också vara ett komplimenterande styrdokument som beskriver 
genomförandet av stadgar, regler, policyer eller planer. 

- Ordningar gäller tills vidare, varför ordningar måste upphävas för att sluta gälla. Ordningar 
kan också ha en begränsad giltighetstid, om detta tydligt framgår. 

 

Instruktion 

- Instruktioner ska beskriva olika direktiv eller genomförandeplaner. 

- Instruktioner kan beslutas av förtroendevalda eller tjänstemän med arbetsledningsrätt, i 
enlighet med delegationsordning. 

- Instruktioner ska ha en tydlig avsändare samt en tydlig mottagare. 
 
 
Denna regel är fastställd av kårfullmäktige den 18 november 2014. 


