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Beslut fattade i arbetsutskottet 
 

17-09-2018 
 

Presidiebeslut: Marcus Persson 

Kansliet har köpt in möbler till det nya grupprummet, leverans första 
oktober. Kostnad omkring 19 000 kronor. 

Beslut: Att besvara följande remisser: 

FS 2018/1645: Remiss - Promemorian Genomförande av student- och 
forskardirektivet – Marcus Persson ansvarig, deadline 26/11  

Att inte besvara följande remisser: 

FS 2018/1641: Remiss - Rättssäkerhetsgarantier och hemliga 
tvångsmedel 

FS 2018/1669: Remiss - Remiss avseende delar av betänkandet 
Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider 
från energiproduktion beskattas? 

FS 2018/1667: Remiss - av Boverkets rapporter 2018:22 
Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 
Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 
Resurseffektiv användning av byggmaterial 

FS 2018/1709: Remiss - Nya regler om faderskap och föräldraskap 

FS 2018/1683: Remiss - Remiss av Komvuxutredningens 
slutbetänkande, En andra och en annan chans - ett komvux i tiden 

Att utse Erik Vikström som representant och Emilia Barsk som 
suppleant i projektgruppen för konstnärligt campus. 

Att besvara internremissen Översyn av studieavgifter inför höstterminen 
2019 med presenterat svar i bilaga B3. 

B3 är i kårstyrelsens handlingar U1_2 

28-09-2018 
 

Presidiebeslut:  

Beslut: Att inte besvara följande remisser: 

FS 2018/1769: Remiss - Möjligt, tillåtet och tillgängligt  
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FS 2018/1798: Samråd om fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks 
centralort 

Att besvara följande remisser: 

Remiss - Förslag till regler för studentsammanslutningars ställning som 
studentkår och förslag till regler för studentinflytande. Erik Vikström 
ansvarig, intern deadline 22 oktober. 

Att Umeå Studentkår bjuder en person från varje sektion och 
kårförening på kryssningen (värde 400 kronor). Övriga deltagande från 
kårföreningar och kårsektioner får betala 400 kronor för kryssningen. 

Kryssningen som skulle vara en konferens för sektioner och föreningar blev inställd av 
Wasaline. 

Att skicka in remissvar för kvalitetssystem för utbildning enligt bilaga B3. 

I Kårstyrelsens handlingar U1_3  

11-10-2018 
 

Presidiebeslut  

Beslut: Mötet innehöll endast diskussionspunkter. 
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Remissvar: Översyn av studieavgifter 
 

Umeå Studentkår menar på att justeringen är rimliga och har således inga synpunkter om 

beslutet som sådant. Däremot vill kåren framföra en oro kring att tilläggsavgiften sänks.  

Det framgår inte i remissen om sänkningen av tilläggsavgiften på något sätt kommer ha 

konsekvenser för den verksamhet den ämnar utgöra ett täckningsbidrag. Därför vill Umeå 

Studentkår framföra att det vore beklagligt om sänkningen av tillägget (från 35tkr till 32 tkr) 

på något sätt gick ut över de avgiftsbetalande studenterna - eller i större bild alla de 

internationella studenter - som väljer att söka sig till UmU.  

 

Strävan efter möjliggörande av utbyte av perspektiv och erfarenheter med människor från 

andra länder och kulturer bidrar inte minst till att göra studenter redo för en internationell 

arbetsmarknad. Därför betonar kåren vikten av att detta utbyte som sker genom möten värnas.  

I anslutning till detta vill Umeå Studentkår passa på att lyfta några synpunkter kring hur UmU 

idag arbetar för att internationella studenterna som kommer till Sverige känner sig känner sig 

trygga och välkomna. 

 

Kåren är positiv till att universitet genom avtal tydligt gjort internationella studenter till 

kårens angelägenhet när det kommer till studentfackligt arbete. Kåren förblir dock kritisk till 

detsamma inte görs när det kommer till studiesociala frågor. Umeå Studentkår skulle vilja att 

universitet i större utsträckningen (1) involverar kårerna i universitetsarbete för 

internationaliseringen och (2) stödjer kårernas egna arbete för internationalisering.  

 

Idag arbetar Umeå Studentkår på många sätt för internationaliseringen av Umeå Universitet, 

genom att anpassa verksamhet för internationella studenter men också genom att direkt rikta 

delar av den mot internationella studenter vid Umeå Universitet: Förra året bildades 

kårföreningen Umeå Theatre Company, en teaterförening som samlar studenter som vill 

planera, sätta och spela pjäser på engelska. I år ämnar Umeå Studentkår förutom att fortsatt 

stödja den nya föreningen också satsa på arrangemang som syftar till att främja utbyten 
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mellan studenter från olika länder. T.ex. ska kåren fortsatt anordna Language Pubs, där 

studenter samlas för att öva sig i att tala olika språk.  

 

Umeå studentkår vill verka för utbyten mellan studenter från olika länder, men allt eftersom vi 

utvecklar den delen av verksamheten blir i nuläget kostnaderna som medföljer allt mer svåra 

att motivera.  
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Remissvar: Kvalitetssystem för utbildning 
 

Umeå studentkår är positiv till att man vill sammanföra kvalitetssystemen för utbildning till 

ett system. Framförallt har kåren en förhoppning om att en sammanslagning av 

kvalitetssystemen kommer att leda till att det i framtiden blir mer naturligt att både tänka och 

samtala om forskarutbildning i sig, men också i relation till utbildning på grund- och 

avancerad nivå. Därutöver är vi positiva till att de styrdokument som kan slås ihop, slås ihop, 

då detta kan leda till ökad likformighet enklare översikt, i både dokumenten som sådana men i 

förlängningen också Umeå universitets organisation. 

 

Däremot ställer sig kåren kritisk till andra delar av det nuvarande innehållet. Framförallt 

ställer sig kåren frågande till hur förslaget på kvalitetssystem förhåller sig till säkerställandet 

av: (1) utbildning som inte ingår i program eller forskarutbildning samt (2) pedagogisk 

kvalitet.  

 

Kvalitet i utbildning är något som i hög grad uppstår i mötet med lärare. Därför är lärarens 

pedagogiska kompetens och pedagogiska utveckling mycket viktig. Kåren har tidigare 

kritiserat att vikten av pedagogik och pedagogisk utveckling inte betonas i större utsträckning 

utav Umeå universitet. I detta förslag upplever kåren att pedagogik som perspektiv på många 

sätt lyfts bort. Dels direkt genom att aktiviteten ”Pedagogisk meritering” tagits bort, men 

också ur ett mer genomgående perspektiv. Det senare då pedagogik inte går att återfinnas som 

ett perspektiv under aktiviteterna 1, 3, 4 och 6. Exempelvis står det under aktivitet 6 att Umeå 

universitets ”perspektiv för att säkerställa hög kvalitet i utbildning” är 

”forskningsanknytning”, ”jämställdhet” och ”arbetslivsanknytning”, men inte pedagogisk 

kompetentens. Varför ges lärarnas pedagogiska förmågor inte en egen punkt? 

 

Visserligen återfinns kvalitetssäkring av pedagogisk kvalité på programutbildning och 

forskarutbildning under ”Aktivitet 7 Utbildningsutvärdering genom kollegial extern 
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granskning”. Men Umeå studentkår förblir dock orolig för att säkerställandet av god 

pedagogik inte lyfts tillräckligt. Dels för att (1) syftesförklaringen ”Den kollegiala externa 

granskningen avser säkra programutbildningens pedagogiska och vetenskapliga kvalitet samt 

ge stöd för kvalitetsutveckling.” möjliggör vidare marginalisering av fristående kurser, i detta 

fall säkerställandet av kvalitén. Men också för att (2) ”Inledning” genom meningar som, 

”Kompetensförsörjningsplaner finns på olika nivåer i organisationen. Häri ingår plan för 

lärares pedagogiska och ämnesmässig kompetensutveckling” beskriver hur ett pedagogiskt 

perspektiv genomsyrar Umeå universitets organisation. Borde då inte pedagogisk kvalité 

finnas med som ett perspektiv som genomsyrar hela kvalitetssystemet? 

 

Umeå Studentkår  

Alexander Haraldh 

1:a vice ordförande med ansvar för utbildning  
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PRESIDIET INFORMERAR 

Erik Vikström, kårordförande 

 

Det är kallt när jag promenerar till Campus på morgonen och träden runt omkring börjar skifta i olika 

nyanser av gult och rött. Nu har hösten definitivt anlänt! Men vad har då hänt, så här långt, under 

hösten? 

Det har hållits allmänna val i Sverige, men regeringsutfallet är fortfarande osäkert. Det ska bli 

spännande att se vilken regering som tillträder. Det kan göra stor skillnad för oss studenter beroende 

på vilken partifärg som får sätta sin prägel på utbildningsdepartementet. Däremot så är det 

färdigavtalet i Umeå, och Umeå kommun kommer ha ett fortsatt S-märkt kommunalråd. Vi från 

Umeå Studentkår kommer söka kontakt med den tillträdande kommunledningen under hösten och 

hoppas på bra diskussioner.  

Umeå Medicinska Studentkårs valda kårordförande avsade sig sitt uppdrag, och jag har tillsammans 

med NTK:s ordförande fått ta nya tag med en ny kårordförande från UMS. Fortfarande är dock ingen 

rotationsordning undertecknad.   

I slutet av september hölls ett första kårfullmäktige för terminen. Där klubbades budget, operativ 

plan och kårstyrelsens stadgeändringsförslag. Dessutom valdes en ny valnämnd för perioden 2018-

2019.    

Under början av oktober hade jag bjudit in kårordföranden för det största studentkårerna vid några 

av Sveriges största och bredaste universitet. Som jag skrivit om tidigare så träffas vi några gånger per 

läsår för att diskutera gemensamma utmaningar men även hur vi tillsammans kan påverka nationell 

högskolepolitik. I anknytning med deras besök så anordnade Sveriges förenade studentkårer 

tillsammans med oss i Umeå Studentkår SFS medlemsmöte. Under medlemsmötet avhandlades 

många punkter, där ibland SFS ekonomiska ram och SFS fokusfråga om psykisk ohälsa bland 

studenter.  

Under det senaste veckorna har jag även, bland mycket annat: 

- Närvarat på Umeå universitetsstyrelse sammanträde.  

- Närvarat på UmU:s budgetkommittés möte. 

- Namngivit sammanträdesrummet/grupprummet i kåridoren till Rimligheten. 

- Arbetat med remissvaret på remissen om UmU:s visionsarbete.  

- Suttit med på ett första möte med projektgruppen för Konstnärligt Campus. 

- Haft möte med Kårmedia AB, och diskuterat tillsättningen av nästa bolagsstyrelse.  
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Alexander Haraldh, första vice ordförande 

• Hängt ut lite krokar ang. kampanj lärarledd tid och studentfacklig utbildningsdag.  

• Skickat in remissvar rörande "Översyn av studieavgifter inför höstterminen 2019" och 

”Kvalitetssystem för utbildning”.  

• Gupp: arbetar just nu med framtagandet av Studentfacklig handbok, Regelsamling, minutenkät 

om akademisk kvart.  

• GutBev: arbetet med dom andra två kårerna går bra, vi arbetar vi nu med remissvar rörande 

”Regler för studentinflytandet” och förberedelser inför Studentkårsskrivelsen. 

• Verkat i bl.a. Nämnden för högskolepedagogisk meritering, Samverkansgrupp studenträtt, 

Antagningsrådet, UPL Styrelse, Arbetsgruppen för utbildningsplanemallar, Examensrådet, 

Bildmuseets styrelse.  

• USSR: Jag kommer ha en punkt på USSR-internat som problematiserar UmU:s 

programfokusering, punkten heter: Framtidens utbildningar.  

• Lite övrigt: Planerat in möte med kulturförening Humlan. Introduktionsträffar med universitetet. 

Under våren kommer rektor/universitetsledning få in underlag för beslut ang. övergång ifrån 

Cambro som läroplattform, uppköp av ett digitalsalstentamensystem, digitaliseringen av 

examensbevis.  
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Marcus Persson, andra vice ordförande 

Arbetat med: 

• Arbetat mer med enkäter och utskick, pushat sektioner och föreningar att svara på dem. 

• Arbetat med socialmedia och web innehåll. 

• Hjälpt till med ”hamburger eventet”. 

• Varit med och planerat för sökandet av bidrag av länsstyrelsen på 150.000kr tillsammans 

med studenthälsan. 

• Tagit tag i planering av möte med alla sektioner och föreningar. Skapat presentation och 

Doodle. 

• Nätverkat med sektioner och föreningarna. 

• Planering m.m. inför fullmäktige. 

• Planerat om möte med Hyresgästföreningen 

• Tagit på mig projektet med nya mötesrummet och beställt möbler. 

• Har kontaktat akademiska hus om rummet för målning. 

• Bearbetat avtal med Brännbollsyran. 

• Deltagit på HHUS presentation av deras verksamhet. 

• Kårstyrelsemöte. 

• Arbetat med kommunikationsverktyg för kåren. 

• Blivit intervjuad av P4 Västerbotten om inspark m.m. 

• Arbetat mer med enkäter och utskick, pushat sektioner och föreningar att svara på dem. 

• Arbetat med socialmedia och web innehåll. 

• Fortsatt med planering av möte med alla sektioner och föreningar.  

• sektioner och föreningarna. 

• Tagit på mig projektet med nya mötesrummet och beställt möbler. Har nu avslutat detta och 

fått resultat. 

• Har fått akademiska hus att fixa rummet. 

• Möte med Brännbollsyran och samtal om samarbete och avtal. 

• Många möten denna vecka. 

• Varit flera gånger kvar sent till typ 20.00 och stöttat föreningar på deras årsmöten. 

• Fullmäktige och allt runt det. 

• Arbetat med presentation av insamlade enkätdata. 

• Genomfört ett möte med sektioner och förenings ordf. 

• SFS medlemsmöte 

Studentfall:  

Givit en person information om akut lån och hur hen kan gå vidare med det. Dock har personen 
inte återkommit.  
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Återapportering från möten:  

Mottagningsgruppen: 

Genomgång och planering av tidigare och nästa inspark. 

Nollefriden är det ända som kommit fram som problemområde att ta tag i framöver. 

Ett annat möte har mer planerat hur året ska se ut. 21/11 november blir första insparks kickoff. 

SSSG: Intresserade att föra samarbete med oss i form av olika föreläsningar och aktiviteter: 
T.ex. Project med friends som jag tagit upp, Föreläsnings eller workshop om maskulinitet 
(någon som kyrkan roddar i), föreläsningsserie eller dylikt om psykiskohälsa som jag nu lyckats 
få upp högt på dagordningen och samarbete med kvinnokliniken i någon form. 

Inbjudan att delta i föreläsningar som sker v45 under psykveckan HSAMO och andra. 

Togs upp om hur doktorander inte får hjälp av studenthälsa om det kommer dit, detta vet de 
inte riktigt hur de ska hantera och det förs vidare till AMK. 

Vi ska vara beredda på att vi kommer få något nytt om uppföljning av pengar till inspark 
kommer att föras fram. 

Bereda fram om bostadsfrågor efter jag mött med hyresgästföreningen. 

AMK:  

För frågan om doktorander ska få hjälp av studenthälsa förs ytterligare vidare då större 
intresse för denna fråga har nu kommit fram. De vet inte rikitigt vad som gäller i detta ärende. 

Tar upp om feedback för studentkårsskrivelsen, alla anser att de vill hjälpa oss med detta och 
tycker det är en väldigt bra ide att förbättra detta underlag och verktyg. 

LIV: 

Tar upp om feedback för studentkårsskrivelsen, alla anser att de vill hjälpa oss med detta och 
tycker det är en väldigt bra ide att förbättra detta underlag och verktyg. Vicerektorn reagerar 
på detta och tycker detta är en jättebra idé och skrivelsen kommer nog komma upp som större 
punkt där de kanske kommer diskutera varför vissa saker fortsätter att komma upp i 
studentkårsskrivelsen. Tycker detta också ska tas vidare till USSR. Hon reagerar på ett sådant 
sätt att det märks att hon tycker detta är något bra att driva. 

Möte med hyresgästföreningen 

Var inte så givande. Fick resultaten från en enkät om bostadsfrågor av dem. 

Övrigt: 

Universitetsjuristen har sagt att hon kan medverka i kompetensutveckling med 
studentombuden om det vill diskutera svårare fall och annat som angår HSAMO arbetet. 
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HSAMO har fått erbjudandet för kompetensutveckling från studenthälsan: 

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att minska självmord, bl a genom att öka 
kunskap om självmord och psykisk ohälsa, se https://www.suicidezero.se/ . Föreläsningen 
Våga fråga tar upp myter, fakta och statistik liksom förmågan att se signaler och att våga fråga.  
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Solya Halleros, medlemsnytta 
7/9- 20/9 

Arbetat med: 
 
Hälsa på campus/Try it out sportmässa 
Burgare-dagar i samarbete med Orangeriet 
arrangering av salsa kurs 
 

Möte angående framtida samarbete: 
 
Nordic Master – utbytesstudier i nordiska länder 
 

Löpande arbete: 
 
Räkmacka arbetsmarknadsevenemang 
Arrangering kring SFS medlemsmöte 
Förberedelser för lunchpresentation om presentationsteknik 
Pride event (till hösten eller på våren) 
CSN fika förberedelse 
 

Kommande: 
 
Kaffepresentation 
Language pub 
 
20/9-4/10 
 

• CSN fika: gratis chips, kaffe och underhållning ( improv show av Magic Moose) till 

våra kårmedlemmar 

• Jobbat med att dra igång salsa kursen 

• International Office meddelade att flera var intresserade av att ha en mer 

kontinuerlig språkutbyte (som på language pub kvällarna, fast mer regelbundet), så vi 

har börjat diskutera att eventuellt bygga en plattform för det eller styra upp 

språkgrupper som kan börja lära varandra 

• Fortsatt arbete med att arrangera en lunchföreläsning om föreläsningsteknik 

• Distributerade affischer på campus om kommande evenemang 

• Lunchmöte för Räkmacka eventet, där vi diskuterade och planerade tillsammans med 

studentrepresentanterna 

• Hämtade tältar 
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• Hade möte med kommunikatörer från Kultur på Kampus angående en fredsmarch 

som ska ske den 23:e november i samband med ett koncert (Yael Deckerbaum, 

Mothers for peace https://www.yaeldeckelbaum.com/en/prayerofthemothers) 

• Påbörjat samtal angående framtida samarbete med representant från Spectrum 

(htbq Umeå) 

• Möte med Umeå Wheels (nystartat företag som säljer begagnade cyklar), för att ingå 

i samarbete och kunna erbjuda studentrabatt 

• Kaffepresentation: marknadsföring av uppkommande evenemang (language pub och 

lunchföreläsning) med hjälp av gratis kaffe och anteckningsblock  

STOR TACK till Nelly och Henrik som stod upp och hjälpte till med att bemanna! 

• Var med på möte med NTK och representant från Brannbollsyran 

• Möte igen med representanter från Kultur på Campus, där vi testade och mätte 

promenaden mellan stad och campus inför den uppkommande fredsmarchen 

• Möte vid IKSU med Idrottshögskolan angående kommande Hälsa på Campus 

5/10 – idag 

*Har varit i kontakt med Röda Korset angående samarbete; de fick visa upp sig i Lindellhallen 
den 8:e. 

*Masstillverkade namnknappar och goodiebags för SFS och knappar för Language pubben. 

*SFS medlemsmöte: delvis deltog, delvis jobbade med catering osv. för mötet 

*Har haft höstterminens första language pub 

(de sista två event innebär även arbete på kvällar) 

*Henrik och jag har anmält oss till en innovationstävling för att förbättra studenternas 
fysisk/psykisk hälsa. Vi ska jobba med det  utöver arbetstiden. 

*Har haft referensmöte på IKSU angående Hälsa på campus på våren där vi diskuterade bl.a. 
potentiella föreläsare. 

*Hade möte med representant från Föreningen Norden ang. samarbete och kom fram till att 
det kommer troligtvis också ske i psykisk hälsans namn. 

*Lunchföreläsning om presentationsteknik. Försökte värva publik även innan. 

*(Tog en dag ledigt på grund av tidigare övertid.) 

*Har haft mycket kontakt med en ny företag som arbetar med att sälja/köpa/reparera 
begagnade cyklar. 

*Idag planerar inför morgondagens partnerdag. 

 

 

https://www.yaeldeckelbaum.com/en/prayerofthemothers
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1. Beskrivning 

Följande regler anger formerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår 

perioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2022. Dokumentet anger bestämmelser kring 

ansökningsförfarande, uppföljning av studentkårernas verksamhet samt ekonomisk ersättning till 

studentkårer. 

2. Bakgrund 

Enligt 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) ska universitetet efter ansökan från en 

studentsammanslutning fatta besluta om att ge studentsammanslutningen ställning som 

studentkår. Ett sådant beslut ska enligt 4 § studentkårsförordningen (2009:769) gälla för en 

period om tre år. 

Universitetsstyrelsen beslutade den 18 februari 2016 (FS 1.1-1467-15) efter genomförd 

ansökningsperiod, att Umeå studentkår, Umeå Medicinska Studentkår samt Umeå naturvetar- och 

teknologkår har ställning som universitetets studentkårer till och med den 30 juni 2019. Beslut 

behöver därför fattas för kommande period avseende 1 juli 2019 till och med 30 juni 2022. 

Vidare anger 4 kap. 14 § i högskolelagen (1992:1434) att en studentkår årligen ska redovisa sin 

verksamhet till lärosätet och hur många studenter som är medlemmar. Detta styrdokument anger 

hur sådan redovisning ska genomföras under perioden. 

I dokumentet föreskrivs också hur universitetets ekonomiska ersättning till studentkårerna ska 

beräknas under perioden. 

Dokumentet är giltigt från och med ansökningsperioden inför den period med ställning som 

studentkår som inleds den 1 juli 2019, till och med uppföljningen av studentkårernas verksamhet 

som avser verksamhetsåret som avslutas den 30 juni 2022. 
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3. Regler 

3.1. Ansökan och beslut om ställning som studentkår 

3.1.1. En sammanslutning av studenter som vill få ställning som studentkår vid Umeå 

universitet ska ansöka om detta.  

3.1.2. Universitetsstyrelsen beslutar vid sitt sammanträde i april 2019 om vilka 

sammanslutningar som ges ställning som studentkår för perioden juli 2019 – juni 

2022.  

3.1.3. Utifrån vad som föreskrivs i 4 kap. 9-14 §§ högskolelagen (1992:1434) ska följande 

vara uppfyllt för att en sammanslutning ska ges ställning som studentkår vid Umeå 

universitet. 

• Sammanslutningen ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i 

utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå 

universitetet. 

• Verksamhetsområdet för sammanslutningen får inte omfatta fler lärosäten än 

Umeå universitet och ska sammanfalla med minst en organisatorisk eller 

geografiskt avgränsad del av universitetet.  

• Sammanslutningen ska vara demokratiskt organiserad och kunna 

representera studenterna inom verksamhetsområdet. 

• Alla studenter inom verksamhetsområdet ska ha rätt att vara medlemmar i 

sammanslutningen. 

• Samtliga medlemmar ska ha rösträtt vid val till sammanslutningens högsta 

beslutande organ. 

• Sammanslutningen ska föra register över sina medlemmar.  

• För sammanslutningen ska det finnas stadgar och en styrelse. Stadgarna ska 

antagits av sammanslutningens medlemmar. I stadgarna ska följande finnas 

angivet. 

o Sammanslutningens ändamål och verksamhetsområde. 

o Vilket som är det högsta beslutande organet och hur det utses. 

o Hur beslut av det högsta beslutande organet och av styrelsen fattas 

och ges till känna. 

o Hur inträde i och utträde ur sammanslutningen sker. 

o Hur ansvarsfrihet för styrelsen beviljas. 

o Hur stadgarna ändras. 

o Hur sammanslutningen upplöses. 

3.1.4. Ansökningsperioden inleds den 14 december 2018 och avslutas den 15 februari 

2019. Enbart de ansökningar som inkommer under denna period kommer att 

behandlas. 

3.1.5. Information om möjligheten att ansöka ska tillkännages genom universitetets hemsida 

och genom lokala medier. 

3.1.6. Ansökan ska märkas med diarienummer FS n.n.n-nnnn-nn och lämnas till registrator, 

Umeå universitet, 901 87 Umeå eller skickas via e-post till registrator@umu.se. 

mailto:registrator@umu.se
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3.1.7. Till ansökan ska följande uppgifter ingå eller bifogas. 

• Sammanslutningens namn. 

• Sammanslutningens stadgar samt vilket datum stadgarna är antagna av 

sammanslutningens medlemmar. 

• Vilket eller vilka verksamhetsområden som ansökan avser. 

• Hur många studenter som vid ansökningstillfället är medlemmar i 

sammanslutningen, uppdelat på det eller de verksamhetsområden som 

ansökan avser. 

• Sammanslutningens huvudsakliga syfte. 

• De övriga handlingar som sammanslutningen vill åberopa i ärendet. 

• En förteckning över samtliga handlingar som ingår i ansökan. 

3.1.8. Endast en sammanslutning kan ges ställning som studentkår inom samma 

verksamhetsområde. 

Om det inom samma verksamhetsområde finns fler än en sammanslutning som 

ansökt om ställning som studentkår, ska beslut fattas utifrån vilken sammanslutning 

som bäst representerar studenterna inom verksamhetsområdet, grundat på antal 

medlemmar som sammanslutningarna har bland studenterna inom aktuellt område. 

3.1.9. Beslut om ställning som studentkår ska återkallas av universitetsstyrelsen om 

sammanslutningen inte längre uppfyller villkoren enligt punkt 3.1.3. eller om 

sammanslutningen skriftligen ansöker om det. Sammanslutningen ska beredas tillfälle 

att yttra sig innan ett beslut om återkallelse fattas. 

3.1.10. Beslut om att ge en sammanslutning ställning som studentkår eller beslut om att 

återkalla sådan ställning, får överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. 

3.2. Avtal och ekonomisk ersättning till studentkårer 

3.2.1. Universitetet ska ingå avtal med de sammanslutningar som erhåller ställning som 

studentkår. I avtalen ska studentkårernas åtaganden gentemot universitetet framgå.  

Dessa åtaganden ska specificeras som ett ansvar att bedriva verksamhet och 

genomföra aktiviteter som syftar till stärkt studentmedverkan vid universitetet. 

Studentkårerna ansvarar därigenom för att på ett aktivt sätt bidra med studenternas 

perspektiv på utbildningen, studenternas situation och förutsättningarna för studier 

vid Umeå universitet samt att utse studentrepresentanter till organ vid universitetet 

där studenter har rätt till representation. 

3.2.2. Studentkårerna ska enligt avtalen erhålla ekonomisk ersättning från universitetet för 

dessa åtaganden. I avtalen anges universitetets totala ersättning till studentkåren. 

Den ekonomiska ersättningen ska bestå av tre delar varav en del finansieras genom ett 

särskilt statsbidrag som universitetet erhåller från Kammarkollegiet, en del som 

finansieras genom universitetsgemensamma funktioner och en del som utbetalas 

genom tilläggsavtal med respektive fakultet/Lärarhögskolan. 

3.2.3. I begreppet helårsstudent ingår studenter som ersätts från staten via anslaget för 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt antal doktorander omräknat till 

helårsekvivalenter, däremot ingår inte studenter inom uppdragsutbildning. 
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3.2.4. Det riktade statsbidraget utbetalas till studentkårerna på grundval av antal 

helårsstudenter inom respektive verksamhetsområde. För räkenskapsåret 2018 

omfattar statsbidraget totalt 1 927 tkr. 

3.2.5. Genom universitetsgemensamma funktioner utbetalas en ytterligare ersättning till 

studentkårerna på grundval av antalet helårsstudenter inom respektive 

verksamhetsområde. För räkenskapsåret 2018 motsvarar ersättningen 125,56 kronor 

per helårsstudent och år. Ersättningen räknas upp årligen enligt statligt pris- och 

löneindex. 

3.2.6. Studentkårerna fakturerar Umeå universitet (universitetsgemensam nivå) för 

ersättning enligt punkt 3.2.4 och 3.2.5 kvartalsvis. Universitetet informerar 

studentkårerna om referenspersoner och kontaktperson för fakturering. Ersättning 

erläggs 30 dagar från utställande av faktura. Ersättningarna enligt punkt 3.2.3. och 

3.2.4. ska utbetalas till studentkårerna kvartalsvis baserat på prognos över antal 

helårsstudenter för innevarande år.  

Universitetet ska därefter årsvis genomföra en avstämning mot det faktiska utfallet av 

antal helårsstudenter. Om utfallet avviker mer än ±2 procent från prognosen ska 

ersättningen justeras under efterföljande år. 

3.2.7. Fakulteter och Lärarhögskolan ska ingå tilläggsavtal med den studentkår som har 

fakulteten/Lärarhögskolan som verksamhetsområde. Tilläggsavtalen ska innehålla 

studentkårens åtaganden inom fakultetens/Lärarhögskolans verksamhetsområde.  

Fakulteten/Lärarhögskolan ska för åtagandena i dessa avtal ersätta aktuell studentkår 

med minst 66 kronor och maximalt 157 kronor per helårsstudent student och år under 

perioden juli 2019 till och med juni 2022.  

Om det finns särskilda skäl kan fakultet/Lärarhögskolan beviljas dispens för att 

ersätta berörd studentkår med ett högre belopp än 157 kronor per helårsstudent och 

år. Fakulteten/Lärarhögskolan ska i förekommande fall inkomma med en motiverad 

anhållan till rektor som beslutar om dispens. 

3.2.8. Universitetet kan därutöver ingå ytterligare avtal med studentkårerna för tjänsteköp 

av media, friskvård och anordnandet av arrangemang. 

3.2.9. Utöver de ersättningar som framgår av punkt 3.2.4 – 3.2.8 ska ingen ytterligare 

ersättning betalas ut till studentkårerna. 

3.3. Uppföljning av studentkårernas verksamhet 

3.3.1. Enligt 4 kap. 14 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) ska en studentkår årligen 

till universitetet redovisa sin verksamhet och hur många studenter som är 

medlemmar. 

Enligt 6 § studentkårsförordningen (2009:769) får universitetet meddela föreskrifter 

hur en studentkår ska redovisa sin verksamhet och sitt medlemsantal.  

Bestämmelserna som följer nedan utgör sådana föreskrifter. 

3.3.2. Uppföljningen ska ske verksamhetsårsvis och påbörjas under höstterminen efter 

avslutat verksamhetsår. 

3.3.3. Planeringsenheten inom universitetsförvaltningen ansvarar för att genomföra 

uppföljningen. Uppföljningen ska sammanfattas i en rapport som fastställs av rektor. 
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3.3.4. Uppföljningen ska syfta till nedanstående. 

• Säkerställa att studentkårerna uppfyller kraven enligt 4 kap. 9-14 §§ 

högskolelagen (1992:1434). 

• Säkerställa att studentkårerna uppfyller kraven enligt punkt 3.1.3. i dessa 

regler. 

• Säkerställa att studentkårerna uppfyller sina åtaganden enligt huvudavtalet 

med universitetet samt tilläggsavtalen med respektive 

fakultet/Lärarhögskolan. 

• Säkerställa att studentkårerna bedriver en verksamhet med syfte att bevaka 

och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier 

vid Umeå universitetet. 

• Säkerställa att ersättningen som studentkåren erhåller från universitetet 

används på ett ändamålsenligt sätt samt att kåren i övrigt har en stabil 

ekonomi. 

3.3.5. Uppföljningen ska bestå av att studentkårerna redovisar följande underlag avseende 

aktuellt verksamhetsår. 

• Verksamhetsberättelse. 

• Stadgar. 

• Årsredovisning. 

• Revisorsberättelse. 

• Antalet studenter som är medlemmar i studentkåren per höstterminens 

respektive vårterminens slut. 

• En skriftlig redogörelse avseende måluppfyllelse och resultat utifrån avtalen 

med universitetet. 

• De övriga underlag som behövs utifrån vad som framgår enligt punkt 3.3.4. 

3.3.6. Om det genom uppföljningen framkommer att någon studentkår uppvisar brister i 

någon del av punkt 3.1.3., ska bristerna hanteras i dialog med berörd studentkår. 

Studentkåren ska därigenom ges möjlighet att redovisa en handlingsplan för att 

åtgärda bristerna innan ärendet går till universitetsstyrelsen för beslut enligt punkt 

3.1.9. 




