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REGEL FÖR ARVODERINGAR OCH ARVODESNIVÅER 
Denna regelsamling innehåller villkor avseende ledighet, sjukdom och tillsättning för 
förtroendevalda med arvodering, samt nivåbestämmelser för arvoden. Regeln omfattar samtliga 
arvoderade inom Umeå studentkår och ska ligga till grund för en samlad syn på begreppet 
arvoderad. 

Med arvodering/arvoderad avses en förtroendevald som erhåller arvode för sitt uppdrag och som 
har ett löpande uppdrag, där uppdraget märkbart försvårar den förtroendevaldas studier eller 
arbetssituation. 

Ett förtroendeuppdrag, arvoderat eller ej, skiljer sig mot en tjänst eller ett arbete i vanlig 
bemärkelse. Förtroendeuppdraget kan upphöra från endera part när som helst, och åtnjuter inte 
heller de arbetsrättsliga förmåner en arbetstagare garanteras i lag eller kollektivavtal. Därför 
specificeras i denna regel vissa arvoderingsvillkor, för att klargöra vissa förhållningssätt som 
annars regleras i arbetsrätt. 

Denna regel har fastställts av kårfullmäktige den 24 februari 2015 samt reviderad 25 maj 2016 och 
22 februari 2017. Avsnittet om arvodesnivåer träder i kraft den 1 juli 2017, resterande avsnitt 
träder i kraft omedelbart. I samband med ikraftträdandet upphör Reglemente för arvoderingar att 
gälla, senast fastställd av kårfullmäktige den 14 maj 2014. 
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Arvoderingsvillkor och arvodesnivåer för förtroendevalda 

Arvoderingsvillkor 

Kompensation i stället för semester 

Som anställd har man semester enligt semesterlagens minimum om 25 dagar1. Anställda vid 
Umeå studentkår erhåller dock upp till 30 dagar, där ytterligare dagar kan utgå vid flera 
anställningsår. Arvoderade arbetar på beting, varvid den 12 månaden kan anses som ersättning 
för utebliven semester/semesterersättning. 

Den arvodering som utbetalas och varar 12 månader innefattar semesterersättning, det vill säga 
ingen särskild semesterersättning utgår, semesterersättningen anses inkluderad i det månatliga 
arvodet. Det är däremot möjligt att kompensera sig upp till 30 dagar/år under förutsättning att 
betinget är att anse som avklarat, inklusive överlämning, eller att uppdraget på annat sätt inte 
nämnbart försummas. 

Riktlinje: 

Större semesterkompensationer sker lämpligen under sommarperioden för de förtroendevalda 
som påbörjar sitt förtroendeuppdrag vid årsskiftet samt under vinterperioden för de 
förtroendevalda som påbörjar sitt uppdrag under sommaren. 

Sjukdom/föräldraledighet 

Arvoderade ska, likt anställda, intyga sjukdom från och med den 7 sjukdagen. Från och med den 
15 sjukdagen ska den arvoderade ansöka om sjukpenning, varför inget arvode utbetalas från och 
med denna dag. 

Vid föräldraledighet görs en individuell plan i samråd mellan den arvoderade, kanslichef och 
kårstyrelsen eller det organ som tillsatt den arvoderade. Inget arvode utgår samtidigt som 
föräldrapenning. 

Direkt när det kan tänkas att den arvoderade kommer att vara frånvarande fler än 14 dagar ska en 
process inledas för att hitta en tillförordnad, som träder in under den tid den arvoderade är 
frånvarande, för att undvika att övriga drabbas av en ohållbar arbetssituation. 

                                                 

1 4§ 1st. Semesterlag (1977:480): ”En arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar per varje semesterår. Om 
anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar.” 
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Flextid 

Anställningsvillkoren för anställda påtalar närvaro måndag–fredag, 09.00–15.30. Grundtanken är 
att personalen då ska vara samlad varvid övrig tid kan vara flexibel. Som arvoderad är närvaro 
under samma tidpunkter en stark rekommendation, då man bör vara synlig på studentkåren och 
finnas till för studenter, arbetskamrater och universitetsanställda. Flextiden bör anpassas så att 
den totala arbetstiden uppgår till i genomsnitt 40 arbetstimmar per vecka. 

Arvodesnivåer 

Grundarvode, löpande arvoderingar 

Arvodesnivån för förtroendeuppdrag med arvode ska fastställas som en andel av grundarvodet, 
där 100 % av grundarvodet omfattar ett uppdrag som motsvarar en heltidstjänst i omfattning. 
Grundarvodet fastställs enligt detta dokument med 2017-07-01 som utgångspunkt och motsvarar 
36,8% av prisbasbeloppet för 2017. 

Grundarvodet ska därefter årligen, med start 1/7, räknas upp med motsvarande procentandel 
som Umeå universitets uppräkning av centrala tjänsteköpsavtalet för utbildningsbevakning och 
studiesocial verksamhet för innevarande år. 

Exempel uppräkning av arvode: 

Datum: Uppräkning av grundarvode: Arvodesnivå 100% omfattning: 

17-07-01 36,8% av prisbasbelopp 16487:- för verksamhetsåret 17/18 

18-07-01 Uppräkning med 1% 16652:- för verksamhetsåret 18/19 

19-07-01 Uppräkning med 1,5% 16902:- för verksamhetsåret 19/20 

Exempel olika arvodesnivåer: 

Kårordförande har ett uppdrag som motsvarar heltid i omfattning. Kårordförande har därför ett 
månadsarvode motsvarande 100 % av grundarvodet. 

Projektledare har ett uppdrag som motsvarar 10 % deltid i omfattning. Projektledare har därför 
ett månadsarvode motsvarande 10 % av grundarvodet. 

Arvoden från andra parter än Umeå studentkår 

I de fall en arvoderad i sin uppdragsutövning erhåller andra arvoden, till exempel arvode för 
deltagande vid möten eller dylikt, ska en halvårsvis avräkning av dessa arvoden göras gentemot 
arvodet från Umeå studentkår. Avräkningen ska göras brutto. 

Detta gäller enbart de arvoden som ges på grund av uppdrag som står i direkt koppling till 
förtroendeuppdraget i Umeå studentkår och dess uppdragsbeskrivning. 
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Köp av tjänster 

I de fall kårsektioner önskar nyttja studentombud verksam vid fakultet eller lärarhögskolan för 
administrativa uppgifter, så som sekreterare, kassör eller liknande, internfaktureras halvårsvis 4,5 
% av prisbasbeloppet för innevarande år, per administrativ uppgift. 

Exempel köp av tjänster 

 Uppdrag Prisbasbelopp 4,5% av prisbasbelopp Halvårsvis 
tjänsteköpskostnad 

Exempel 1 Kassör 44 800 kr 2016 kr 2016 kr 

Exempel 2 Kassör, 
Sekreterare 

44 800 kr 2016 kr 4032 kr 

 

Övriga arvoden från Umeå studentkår 

Studentkåren ska generellt vara mycket restriktiv med att dela ut arvoden för uppdrag som inte är 
av löpande karaktär, det vill säga när omfattning inte är sådan att den märkbart påverkar studie- 
eller arbetssituationen. 

Beslutas det ändå om arvoden sätts dessa som ett fast belopp. 

Tillsättning av arvoderingar 

Arvoderingar tillsatta av kårfullmäktige 

Då kårfullmäktige tillsätter poster inom ramen för presidiet, ska dessa rymmas inom fastställda 
budgetramar. 

För att underlätta överlämning, genom att avgående presidium och tillträdande presidium arbetar 
parallellt under verksamhetsåret sista månad, erhåller tillträdande presidium arvode under juni 
månad, följt av perioden augusti-juni. Juli är arvodesfri. 

Arvoderingar tillsatta av kårstyrelsen 

För alla ytterligare arvoderingar som tillsätts av kårstyrelsen gäller att: 

 Dessa ska rymmas inom befintliga budgetramar. Kårfullmäktige sätter med andra 
ordramarna gällande antalet arvoderingar. 

 Samtliga tillsättningar av arvoderade, utöver arbetsutskottet, ska protokollföras i 
kårfullmäktige eller kårstyrelse för att tydliggöra vilka studenter som kommer att erhålla 
arvode under det kommande verksamhetsåret. 
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Tillsättning av studentombud verksamma vid fakulteter eller lärarhögskolan 

Studentombud som inbegrips av tjänsteköpsavtal med fakulteter eller lärarhögskolan sitter 
normalt för en period om ett år från tillträdesdagen. Perioden kan däremot förlängas i det fall att 
ansvarig/-a sektion/-er så beslutar, dock max för ett år i taget. 

För tillsättning av studentombud som inbegrips av tjänsteköpsavtal med fakulteter eller 
lärarhögskolan gäller att: 

 Dessa ska rymmas inom befintliga tjänsteköpsavtal som är tecknade med 
humanistiskfakultet, samhällsvetenskaplig fakultet samt lärarhögskolan. 

 Studentombudet tillsätts av en valkommitté. De kårsektioner, vid vilka studentombudet 
ska verka, utser vardera en till två personer till valkommittén, och rapporterar in dessa till 
kårstyrelsens arbetsutskott senast tre månader innan studentombudets 
mandatperiodsbörjan. Därutöver utser kårstyrelsen en person till valkommittén, som även 
är sammankallande. 

 Valkommittén ska, i samråd med sittande studentombud, föreslå en uppdragsbeskrivning 
till kårstyrelsen. 

 Valkommittén ska utlysa uppdrag som studentombud senast två månader innan 
mandatperiodens början. 

 Valkommittén ska anmäla val av studentombud till kårstyrelsen i god tid innan 
studentombudets mandatperiods början. 

Om ett studentombud verksam vid en fakultet eller lärarhögskolan avsäger sig sitt uppdrag innan 
mandatperiodens slut ska en valkommitté utses enligt ovan, så skyndsamt som möjligt. 

Uppdragsbeskrivningar 

Uppdragsbeskrivningar för arbetsutskottets ledamöter och studentombuden verksamma vid 
fakulteter och lärarhögskolan fastställs av kårstyrelsen och ska finnas samlade i ordningen 
Uppdragsbeskrivningar vid Umeå studentkår. 

För alla arvoderingar med en arvoderingsnivå motsvarande minst 50% av grundarvodet ska det 
fastställas en uppdragsbeskrivning i nämnda styrdokument. 


