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1. Beskrivning
Följande regler anger formerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår.
Dokumentet anger bestämmelser om 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 beslut om att ge studentsammanslutningen ställning som
studentkår. Ett sådant beslut ska enligt 4 § studentkårsförordningen (2009:769) gälla för en
period om tre år.
Vidare anger 4 kap. 14 § i högskolelagen (1992:1434) att en studentkår årligen ska redovisa
verksamhet och medlemsantal till lärosätet. Detta styrdokument anger hur sådan redovisning ska
genomföras.
I dokumentet föreskrivs också hur universitetets ekonomiska ersättning till studentkårerna ska
beräknas.
I anslutning till dessa regler som fastställts av Universitetsstyrelsen ska rektor besluta om specifika
datum för respektive ansökningsperiod, former för inlämnande av ansökan om ställning som
studentkår samt specifika nivåer för ekonomisk ersättning till studentkårer vid universitetet samt
de övriga föreskrifter som behövs.
Enligt regel för universitetsgemensamma styrdokument ska ett antal perspektiv integreras i nya
och reviderade styrdokument vid Umeå universitet. Styrdokumenten ska också innehålla en analys
av dokumentets konsekvenser i ett jämställdhetsperspektiv.
I följande regler har studentperspektivet och arbetsmiljöperspektivet integrerats. På grund av
dokumentets innehåll och natur har samverkans-, hållbarhets-, tillgänglighets- och internationella
perspektiv inte integrerats i dokumentet. Styrdokumentet bedöms inte få några konsekvenser för
jämställdheten vid Umeå universitet.
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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 om vilka sammanslutningar som ges ställning som
studentkår för respektive treårsperiod.

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.

3.1.4.

•

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 under förutsättning att de uppfyller de krav som ställs för
medlemskap 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
ha 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.

Information om möjligheten att ansöka om ställning som studentkår ska tillkännages
genom universitetets webbsida och genom lokala medier.
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Följande uppgifter ska ingå i ansökan.
•

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.

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.

3.1.7.

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.

3.1.8.

Beslut om att ge en sammanslutning ställning som studentkår eller beslut om att
återkalla sådan ställning, får överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan.

3.1.9.

Inför respektive treårsperiod med ställning som studentkår har rektor att fastställa
datum för ansökningsperiod, hur ansökan ska lämnas in till universitet, samt de övriga
föreskrifter som behövs. Detta beslut ska fattas senast 6 månader innan innevarande
treårsperiod löper ut.

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 arbetsmiljö samt
förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. Studentkårerna ansvarar också för
att utse studerandearbetsmiljöombud och 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 via Kammarkollegiet, en del som
finansieras genom universitetsgemensamma funktioner och en del som utbetalas
genom tilläggsavtal med respektive fakultet/Lärarhögskolan.
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3.2.3.

I begreppet helårsstudent som ligger till grund för beräkning av ekonomisk ersättning,
ingår studenter som ersätts via anslaget i statsbudgeten för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå, samt antal doktorander omräknat till helårsekvivalenter, däremot
ingår inte studenter inom uppdragsutbildning.

3.2.4.

Det riktade statsbidraget utbetalas till studentkårerna på grundval av antal
helårsstudenter inom respektive verksamhetsområde. Inför respektive treårsperiod
med ställning som studentkår har rektor att meddela nivå på detta statsbidrag.

3.2.5.

Genom universitetsgemensamma funktioner utbetalas en ytterligare ersättning till
studentkårerna på grundval av antalet helårsstudenter inom respektive
verksamhetsområde. Ersättningen räknas upp årligen enligt statligt pris- och
löneindex. Inför respektive treårsperiod med ställning som studentkår har rektor att
meddela nivå på detta statsbidrag.

3.2.6.

Studentkårerna fakturerar Umeå universitet (universitetsgemensam nivå) för
ersättning enligt punkt 3.2.4 och 3.2.5 tertialvis. Faktureringen baseras på prognos
över antal helårsstudenter för innevarande år. Universitetet informerar
studentkårerna om referensperson för fakturering. Ersättning erläggs 30 dagar från
utställande av faktura.
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
respektive fakultet/Lärarhögskolan som verksamhetsområde. Tilläggsavtalen ska
innehålla studentkårens åtaganden inom fakultetens/Lärarhögskolans
verksamhetsområde.
Fakulteten/Lärarhögskolan ska för åtagandena i dessa avtal ersätta aktuell studentkår.
Inför respektive treårsperiod med ställning som studentkår har rektor att meddela en
minsta, respektive en högsta nivå för denna ersättning per helårsstudent.
Om det finns särskilda skäl kan fakultet/Lärarhögskolan beviljas dispens för att
ersätta berörd studentkår med ett högre belopp än den av rektor fastställda högsta
ersättning 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 media,
friskvård, arrangemang och eventuella ytterligare åtaganden.

3.2.9.

Utöver de ersättningar som framgår av punkt 3.2.4 – 3.2.8 ska ingen ytterligare
ersättning betalas ut till studentkårerna.
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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 senast under höstterminen
efter avslutat verksamhetsår. Med verksamhetsår avses perioden från och med 1 juli,
till och med 30 juni efterföljande kalenderår.

3.3.3.

Planeringsenheten inom Universitetsförvaltningen ansvarar för att genomföra
uppföljningen. Uppföljningen ska sammanfattas i en rapport som fastställs av rektor.

3.3.4.

Uppföljningen ska syfta till nedanstående.

3.3.5.

3.3.6.

•

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 universitet.

•

Säkerställa att ersättningen som studentkåren erhåller från universitetet
används på ett ändamålsenligt sätt samt att kåren i övrigt har en stabil
ekonomi.

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.

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.

