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STUDENTLEDAMOTSPOLICY FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 
Fastställd av kårstyrelsen den 7 december 2016. 

Syftet med denna policy är att samtliga studentföreträdare får förståelse över vad 
förtroendeuppdraget innebär och att en likartad syn genomsyrar arbetet med detta inom Umeå 
studentkår. Vidare syftar denna policy till att skapa ett fungerande och kontinuerligt system med 
hur studentledamöter arbetar med frågor i de olika organen och även att ett samarbete mellan 
studentledamöter och Umeå studentkår genomsyras av tydlighet och ömsesidigt ansvarstagande. 

Att vara studentledamot är en studentfacklig rättighet som är inskriven i Högskolelagen: 

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för 
utbildningen eller studenternas situation. 

Högskolelagen, 2 kap, 7§, (1992:1434) 

Dessutom föreskriver Umeå universitets regelverk att: 

”Studenterna har rätt att vara representerade i de sammanhang där frågor av betydelse för 
utbildningen och dess villkor behandlas.” 

”Regler för studentinflytande vid Umeå universitet”, Reviderad av rektor 2015-12-22. 

Umeå studentkår (genom dess centrala organisation, sektion eller förening) tillsätter 
studentledamöter för alla de sammanhang där frågor av betydelse för utbildningen och dess 
villkor behandlas. Detta gäller samtliga organ– allt från beslutsmöten till kursråd. Det är viktigt 
att vi tar tillvara på rätten att företräda studenterna för att kunna påverka kvaliteten i 
utbildningen och studenters villkor. 

När en person får uppdraget av Umeå studentkår centralt, någon av dess sektioner eller 
föreningar att verka som ledamot, eller suppleant, i ett organ skall personen informeras om 
denna policy. 
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Studentledamotens ansvar (samtliga organ): 

 Att lämna personuppgifter i form av namn, personnummer och e-post för att garantera 
säker identifiering av vilka som är studentledamöter. Inhämtade personuppgifter används 
endast i syfte att leva upp till denna policy. 

 Att vara aktiv i sitt organ1 med hög närvaro. Detta innebär t.ex. att läsa handlingarna 
innan mötet. 

 Att vid förhinder, meddela frånvaro och aktivt arbeta för att eventuella suppleanter blir 
insatta i organets ärenden. 

 Att verka för att företräda hela studentgruppen, ej enbart de i sin kurs, sitt program eller 
sin kår. 

 Att verka för ett gott samarbete med övriga studentledamöter och med samtliga 
ledamöter inom organet. 

 Att delta vid Umeå studentkårs studentfackliga utbildningsdagar. Vid frånvaro meddelas 
detta till studentombudet vid sin sektion. 

Utöver ovanstående har studentledamöter, kåren och dess sektioner följande ansvarsområden: 

Studentledamotens ansvar vid fakultets- och institutionsnivå samt inom 

Lärarhögskolan: 

 Att till sektionens studentombud samt annan relevant part informera kortfattat om vad 
som behandlas i de organ personen företräder studenter. 

 Att delta vid de träffar som anordnas för studentledamöter. Vid frånvaro meddelas detta 
till studentombudet vid sin sektion. 

 Att i god tid meddela studentombudet vid sin sektion påbörjat eller avslutat uppdrag som 
studentledamot. 

 Att se till att studentombudet, kårföreningen och organet i fråga har aktuella 
kontaktuppgifter. 

                                                 

1 Kan t.ex. vara kommitté, nämnd, råd, utskott eller beslutsmöte. 
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Studentledamotens ansvar vid Universitetscentrala organ, Umeå 

studentkårs stiftelser, bolag eller motsvarande: 

 Att till relevant part informera kortfattat om vad som behandlas i de organ där personen 
sitter. 

 Att se till att kårstyrelsen och organet i fråga har aktuella kontaktuppgifter. 

 Att studentledamöter i Kårhusstiftelsen, Stiftelsen Universitetshallen, Stiftelsen JC 
Kempes Minnes Stipendiefond, Stiftelsen Studenthälsan, Folkuniversitetet Stiftelsen 
kursverksamheten vid Umeå universitet samt Kårmedia Umeå AB eller motsvarande 
organ till kårfullmäktige kortfattat redogör för läget i de respektive verksamheterna. 

Umeå studentkår och dess sektioners ansvar: 

 Att ge råd och stöd till studentledamöter. 

 Att anordna träffar för studentledamöterna minst en gång per termin. Sammankallande är 
sektionens studentombud. 

 Att samordna företrädare med kontaktuppgifter, uppmuntra till dialog samt att 
dokumentera arbetet. 

 Att anordna studentfackliga utbildningsdagar. Ytterst ansvarig är kåren centralt men dess 
sektioner och studentombud skall vara involverade. 

 Att rekommendera studentledamoten att inte sitta med i för många organ samtidigt; 
delvis för att personen i fråga ska kunna koncentrera sig på sitt uppdrag och delvis för att 
inte bli överbelastad. 

Umeå studentkårs rättigheter: 

 Umeå studentkår förbehåller sig rätten att utse ny ledamot i det fall att uppdraget inte 
sköts enligt denna policy. Detta skall göras i samråd med berörd kårsektion och/eller 
kårförening. 

 Umeå studentkår har rätt att godkänna eller utse annan studentledamot då val har skett 
genom aktuell institutions försorg. Detta skall göras i samråd med berörd kårsektion 
och/eller kårförening. 


