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Beskrivning: 

 

Detta styrdokument reglerar frågor om studentinflytande vid Stockholms universitet i verksamhet 

som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.  

 

Dokumentet inkluderar även lokal praxis för utseende av studentrepresentant till organ och grupper. 

 

Med ”student” avses den person som är antagen till och bedriver studier på grundnivå, avancerad 

nivå eller forskarnivå.  
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1 Syfte och definitioner 

Syftet med detta styrdokument är att reglera frågor om studentinflytande vid Stockholms 

universitet i verksamhet som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. I 

reglerna redovisas bestämmelser i de lagar och andra författningar som gäller nationellt för 

studentinflytande samt universitetets lokala regler för studentinflytande.  

I slutet av dokumentet finns ett avsnitt om lokal praxis för utseende av studentrepresentant till 

organ och grupper. Denna process styrs huvudsakligen av studentkåren. 

Med ”student” avses den person som är antagen till och bedriver studier på grundnivå, 

avancerad nivå eller forskarnivå.  

Med ”universitetet” avses samtliga organisatoriska nivåer och delar inom universitetet, det vill 

säga universitetsövergripande nivå, områdesnivå, fakultetsnivå och institutionsnivå samt 

universitetsförvaltningen. 

Med ”studentkår” avses de studentkårer som beviljats ställning som studentkår av 

universitetsstyrelsen. Se vidare avsnitt 6 Ställning som studentkår. 
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2 Övergripande ansvarsfördelning och uppföljning  

Rektor har det övergripande ansvaret för studentinflytande inom universitetet. 

Universitetsdirektören har det övergripande ansvaret för studentinflytande inom 

universitetsförvaltningen. Universitetsdirektören ansvarar även för att en överenskommelse 

om studentrepresentation, som avses ingås mellan universitetet och Stockholms universitets 

studentkår (SUS), följs upp och revideras. Se vidare avsnitt 7.2 Överenskommelse med 

Stockholms universitets studentkår om studentrepresentation i organ och grupper. 

 

  



  5 (22) 

 

 

 

3 Stöd för att utveckla studentinflytande 

Nationella regler 

Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. 

 De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i  

verksamheten. 

 Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna.  

1 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) 

 

Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. 

 Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen.  

1 kap. 4 a § högskolelagen 

 

Lokala regler  

Studentinflytande är en viktig del av det kvalitetsarbete som har betydelse för utbildningen 

och studenternas situation. Inom universitetet ska studenterna ses som aktiva medskapare med 

en betydelsefull roll att påverka och utveckla sin utbildning och studiesituation. Universitetet 

ska även uppmuntra, stödja och underlätta för studenterna att engagera sig i arbetet med 

studentinflytande.  

 

3.1 Universitetsgemensam utbildning och annat stödmaterial 

Lokala regler 

Universitetet ska ge en eller flera universitetsgemensamma introduktionsutbildningar om 

studentinflytande, t.ex. via webben, med fokus på de lagar, andra författningar och regler som 

styr studentinflytande, universitetets organisation samt verksamheten i övrigt. Målgrupper är 

studenter och personal. Som ett komplement ska universitetet, i samverkan med studentkåren, 

ta fram och uppdatera annat stödmaterial, t.ex. skriftliga råd och tips med exempel på typer av 

ärenden, beslut, organ och grupper som bör ha studentrepresentation och vilka som inte bör ha 

det. Ansvarig för utbildning och samordning av annat stödmaterial är Rektors kansli. 

 

3.2 Introduktion till organets eller gruppens funktion och arbetssätt 

Lokala regler 

Ordförande eller motsvarande i varje beslutande eller beredande organ eller grupp alternativt 

enskilda beslutsfattare ska se till att varje ny studentrepresentant får introduktion till organets 

eller gruppens funktion och arbetssätt.  

Studentrepresentanter ska även få tillgång till möteshandlingar samtidigt som övriga 

ledamöter eller motsvarande. 
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3.3 Möten mellan ledningar och studentrepresentanter 

Lokal regel  

För att möjliggöra och underlätta arbetet med studentinflytande ska regelbundna möten hållas 

mellan ledningar på olika nivåer och delar inom universitetet och representanter från 

studentkåren och dess råd, med fördel i samband med ordinarie mötesstruktur. 

 

3.4 Studentkåren remissinstans 

Lokala regler 

I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss till en eller 

flera instanser och ärendet rör verksamhet av betydelse för utbildningen eller studenternas 

situation, ska studentkårerna vid universitetet utgöra remissinstans. Se Arbetsordning vid 

Stockholms universitet i Styrdokument – Regelboken på universitetets webbplats.  

Om SUS har utgjort remissinstans för ärendet, behöver ytterligare samråd med studenter 

normalt inte genomföras.  

 

3.5 Introduktions- och välkomstdagar 

Lokal regel  

Universitetet ska informera nya studenter om innebörden av och möjligheten till 

studentinflytande under universitetets gemensamma introduktions- och välkomstdagar. Detta 

görs i samverkan med studentkåren. 

 

3.6 Informationskanal om studentinflytande 

Lokal regel  

På universitetsövergripande nivå, inklusive universitetsförvaltningen, samt vid respektive 

område och institution ska det tillhandahållas någon form av kanal för information från 

studentkåren om studentinflytande, t.ex. via en lärplattform, eller ett utrymme på aktuell 

webbplats eller anslagstavla. 
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4 Kontaktpersoner för studentinflytande 

Lokala regler 

På universitetsövergripande nivå, inklusive universitetsförvaltningen, områdesnivå, 

fakultetsnivå och institutionsnivå eller motsvarande där beslut fattas eller beredning sker som 

har betydelse för utbildningen eller studenternas situation ska det finnas en eller flera 

kontaktperson/-er för studentinflytande som fungerar som en länk till studentkår, inklusive 

fakultetsråd1, studentråd (ämnesråd)2 och doktorandråd3.  

Prefekt eller motsvarande säkerställer att det finns en person vid institutionen eller 

motsvarande som fungerar som kontaktperson till studentråd, doktorandråd och studentkår i 

frågor om studentinflytande på institutionsnivå. 

Det humanvetenskapliga respektive det naturvetenskapliga området säkerställer att det finns 

en eller flera person/-er som fungerar som kontaktperson/-er till fakultetsråd och studentkår i 

frågor om studentinflytande på områdes- och fakultetsnivå.  

Universitetsdirektören säkerställer att det finns en person som fungerar som kontaktperson till 

studentkår i frågor om studentinflytande på universitetsövergripande nivå och inom 

universitetsförvaltningen. 

Kontaktpersonen ska oavsett nivå 

‒ i samverkan med studentkåren, och på lämpligt sätt och vid lämpligt antal tillfällen 

per läsår, informera studenterna om innebörden av och möjligheterna till 

studentinflytande på aktuell nivå, 

                                                      

 

1 Fakultetsråden samlar representanter från student- och doktorandråd vid institutioner vid respektive fakultet. I 

fakultetsråden tas frågor från student- och doktorandråden upp, liksom erfarenhet från de olika institutionerna och 

samarbete kring fakultetsgemensamma frågor. 

 
2 Studentråden består av studenter vid en institution, sektion eller program som organiserat sig för att tillsammans 

utöva inflytande och förbättra sin utbildning. Råden hör till studentkåren men bestämmer själva vad de ska 

fokusera på och hur de vill arbeta.  

3 Motsvarigheten till studentråd för doktoranderna benämns doktorandråd.  
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‒ ta kontakt med studentkåren om hur och när en ny studentrepresentant kan utses i de 

fall en längre vakans uppstått i ett organ eller i en grupp på aktuell nivå, se vidare 

avsnitt 9 Lokal praxis för utseende av studentrepresentant till organ och grupper, samt 

‒ i samverkan med studentkåren aktivt verka för att ett studentråd, doktorandråd eller 

fakultetsråd bildas, i de fall ett sådant saknas. 

 

Kontaktpersonen för frågor om studentintflytande på universitetsövergripande nivå och inom 

universitetsförvaltningen samt kontaktpersonerna på områdes- och fakultetsnivå ska även 

‒ under höstterminen varje år bereda en förteckning över i vilka stadigvarande organ 

och grupper4 vid universitetet som studenterna ska vara representerade i och antalet 

studentrepresentanter i sådana organ och grupper. Det avser organ och grupper på 

universitetsövergripande nivå, inklusive universitetsförvaltningen, och på områdes- 

och fakultetsnivå samt institutionsstyrelser eller motsvarande på institutionsnivå. Se 

vidare avsnitt 7.2 Överenskommelse med Stockholms universitets studentkår om 

studentrepresentation i organ och grupper.  

Kontaktpersonen för frågor om studentinflytande på universitetsövergripande nivå och inom 

universitetsförvaltningen ska dessutom 

‒ skicka förteckningen till SUS senast den 31 januari varje år, och 

‒ samordna arbetet med studentinflytande med kontaktpersonerna på områdes- och 

fakultetsnivå. 

 

 

 

  

                                                      

 

4 Med stadigvarande organ och grupper avses sådana som har ett uppdrag som överskrider ett år. 
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5 Studenternas organisation för studentinflytande   

5.1 Studentkårens syfte och uppdrag 

Nationella regler 

En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av 

utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan.  

4 kap. 9 § högskolelagen 

En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom 

kårens verksamhetsområde.  

4 kap. 11 § högskolelagen 

En studentkår ska föra ett register över sina medlemmar. 

 Studentkåren ska årligen till högskolan redovisa sin verksamhet och hur många studenter 

som är medlemmar.  

 På begäran av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister. 

4 kap. 14 § högskolelagen 

Högskolan får meddela föreskrifter om hur en studentkår vid högskolan ska redovisa sin 

verksamhet och sitt medlemsantal.  

6 § studentkårsförordningen (2009:769) 

Lokala regler 

Vid universitetet är studentinflytandet organiserat genom studentkår, fakultetsråd, studentråd 

och doktorandråd. Ansvariga för studenternas organisation är studentkårerna vid universitetet. 

Se vidare studentkårernas respektive webbplats.  

Vilka kårer som finns, och deras ansvarsområde, avgörs av universitetsstyrelsen genom beslut 

om ställning som studentkår. Se vidare 6 Ställning som studentkår. 

Studentkåren har rätt att årligen lämna en skriftlig redogörelse för sin syn på studentinflytande 

och hur det har utvecklats vid universitetet. Detta görs lämpligen i samband med att 

studentkåren årligen redovisar sin verksamhet till universitetet. Mottagare av redogörelsen är 

Rektors kansli. 
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5.2 Studerandeskyddsombud/studiemiljöombud och jämlikhetsombud 

Nationella regler 

De som genomgår eftergymnasial utbildning och annan utbildning för vuxna än särskild 

utbildning för vuxna företräds i arbetsmiljöarbetet av studerandeskyddsombud. Ett 

studerandeskyddsombud ska vara minst 18 år.   

6 kap. 17 § fjärde stycket arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Studerandeskyddsombuden utses av de studerande. 

 Huvudmannen för utbildningen ska se till att studerandeskyddsombuden får den utbildning 

och den ledighet som behövs för uppdraget. 

 Studerandeskyddsombuden har rätt till den information som behövs för uppdraget.  

Ovanstående följer av 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen 

Lokala regler 

Vid universitetet utgör Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) universitetets 

skyddskommitté. Studenterna är representerade i RALV, liksom i de lokala råden vid 

institutionerna. Se studentkårens webbplats för information om hur studentrepresentanter i 

dessa råd utses på olika organisatoriska nivåer. 

Studentråd och doktorandråd vid respektive institution utser studiemiljöombud, vilka är att 

betrakta som studerandeskyddsombud. Dessa ombud företräder studenterna i studiemiljö-

frågor, t.ex. i institutionernas råd för arbetsmiljö och lika villkor eller motsvarande, och 

samarbetar med institutionens ordinarie skyddsombud.  

Studentråd och doktorandråd vid respektive institution kan också utse jämlikhetsombud. 

Dessa ombud företräder studenterna i jämlikhetsfrågor, t.ex. i institutionernas råd för 

arbetsmiljö och lika villkor eller motsvarande, och samarbetar med institutionernas 

kontaktpersoner för jämlikhet och jämställdhet. 

Studentkåren kan vidare utse en samordnare för studiemiljö med uppgift att samordna 

studiemiljöombudens verksamhet liksom en samordnare för lika villkor med uppgift att 

samordna jämlikhetsombudens verksamhet. 

Studentavdelningen, i samverkan med studentkåren, ser till att studerandeskydds-

ombuden/studiemiljöombuden och jämlikhetsombuden får den utbildning de behöver för sitt 

uppdrag. 
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6 Ställning som studentkår 

Nationella regler 

En högskola ska på ansökan besluta att en sammanslutning av studenter vid högskolan får 

ställning som studentkår för en viss tid, om sammanslutningen uppfyller de krav som ställs i  

(4 kap.) 9–14 §§. 

4 kap. 8 § högskolelagen 

En studentsammanslutning som vill få ställning som studentkår ska ansöka om detta hos 

högskolan. Sammanslutningen ska till ansökan foga sina stadgar och de övriga handlingar 

som sammanslutningen vill åberopa i ärendet.  

3 § studentkårsförordningen 

Ett beslut enligt 4 kap. 8 § högskolelagen ska gälla för tre år om inte annat följer av 5 §. I 

beslutet ska det anges vid vilken organisatorisk eller geografiskt avgränsad del eller vilka 

organisatoriska delar av högskolan sammanslutningen ges ställning som studentkår.  

4 § studentkårsförordningen 

Högskolan ska förena ett beslut enligt 4 kap. 8 § högskolelagen med villkor om att 

sammanslutningen ska uppfylla de krav som ställs i 4 kap. 9–14 §§ samma lag. Beslutet får 

återkallas om studentkåren inte längre uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen 

ansöker om det. 

 Studentkåren ska beredas tillfälle att yttra sig innan ett beslut om återkallelse fattas. 

5 § studentkårsförordningen 

Lokala regler  

Rektor beslutar om närmare anvisningar för ansökan om ställning som studentkår vid 

Stockholms universitet. Universitetsstyrelsen beslutar sedan om kårstatus.  

För perioden den 1 juli 2019 – den 30 juni 2022 har följande beslutats av universitets-

styrelsen.5 

‒ Stockholms universitets studentkår har beviljats ställning som studentkår för hela 

universitetet som verksamhetsområde, med undantag för 

‒ Institutionen för data- och systemvetenskap där Studentkåren DISK har beviljats 

ställning som studentkår.  

  

                                                      

 

5 Universitetsstyrelsen, 2018-12-03 (dnr SU FV 1.1.2-2943-18). 
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7 Studentrepresentation 

7.1 Studentrepresentation när beslut fattas eller beredning sker i ett organ eller 

i en grupp 

Nationella regler 

Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, om besluten 

kräver en bedömning av 

 1. uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, eller 

 2. organisation av eller kvalitet i forskningen. 

 Om den bedömning som avses i första stycket ska göras av en grupp av personer, ska 

majoriteten av personerna i gruppen ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Styrelsen får 

dock besluta att en sådan majoritet inte behövs om det finns särskilda skäl.  

2 kap. 6 § högskolelagen 

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har 

betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om 

antalet sådana representanter och om hur de ska utses.  

2 kap. 7 § högskolelagen 

Studenterna har rätt att utse tre ledamöter i styrelsen. Om regeringen beslutar enligt (2 kap.)  

1 § andra stycket att styrelsen ska bestå av ordföranden och tio andra ledamöter, har 

studenterna rätt att utse två ledamöter i styrelsen. 

2 kap. 7 a § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) 

I 2 kap. 7 § högskolelagen finns det en bestämmelse om studenternas rätt till representation 

när beslut fattas eller beredning sker. 

 Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 § andra stycket högskolelagen, 

har studenterna rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Antalet 

studentrepresentanter i en sådan grupp får dock vara färre om det finns särskilda skäl med 

hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen.  

 I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till representation för studenterna som 

avses i första stycket. 

2 kap. 14 § första, tredje och fjärde styckena högskoleförordningen  

En studentkår vid en högskola får utse sådana ledamöter i styrelsen som studenterna enligt  

2 kap. 4 § högskolelagen har rätt att utse. En studentkår vid en högskola får också utse och 

entlediga sådana representanter som avses i 2 kap. 7 § högskolelagen.  
 Om det finns flera studentkårer vid en högskola, får uppgiften att utse ledamöter i 

högskolans styrelse enligt första stycket första meningen fullgöras på det sätt kårerna kommer 

överens om. När studenterna har rätt att vara representerade i ett organ vid högskolan som 

täcker flera studentkårers verksamhetsområden eller i övrigt vid beslut eller beredning som 
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berör flera studentkårer, får de uppgifter som avses i första stycket andra meningen fullgöras 

på det sätt kårerna kommer överens om.  

 Kan kårerna inte enas får högskolan, efter att ha hört kårerna, besluta hur representanter för 

studenterna ska utses. 

7 § studentkårsförordningen 

En studentrepresentant ska representera även studenter som inte är medlemmar i en kår. 

8 § studentkårsförordningen 

Förarbeten 

Av propositionen Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan (prop. 1999/2000:28, 

s. 28 och 29) framgår att studenterna bör ha rätt att vara representerade i beredande organ av 

stadigvarande natur och alltid i beredande organ och utredande organ av större betydelse för 

studenterna som t.ex. ledningsgrupper, översynsgrupper och utredningar. Vidare följer att 

frågor om t.ex. budget, resurser och administration är av stor betydelse för utbildningen och 

studenternas situation. 

Lokala regler 

Universitetet ska ge studentkåren möjlighet att utse studentrepresentanter till stadigvarande 

beslutande och beredande organ och grupper. Se vidare nedan 7.2 Överenskommelse med 

Stockholms universitets studentkår om studentrepresentation i organ och grupper.  

Universitetet ska även ge studentkåren möjlighet att utse studentrepresentanter till tillfälliga 

organ och grupper6 vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. 

Antalet studentrepresentanter som studentkåren utser till stadigvarande och tillfälliga organ 

och grupper är, i normalfallet, följande: 

 

‒ minst en (1) studentrepresentant till ett organ eller en grupp med 3–5 ledamöter eller 

motsvarande, inklusive studentrepresentanter, 

‒ minst två (2) studentrepresentanter till ett organ eller en grupp med 6–8 ledamöter 

eller motsvarande, inklusive studentrepresentanter, samt 

‒ minst tre (3) studentrepresentanter till ett organ eller en grupp med 9 eller fler 

ledamöter eller motsvarande, inklusive studentrepresentanter.7 

                                                      

 

6 Med tillfälliga organ och grupper avses sådana som har ett uppdrag som är ett år eller kortare. 

 
7 Undantag är t.ex. universitetsstyrelsen där studenterna, enligt huvudregeln i 2 kap. 7 a § andra stycket 

högskolelagen, har rätt att utse tre ledamöter. 
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Som följer av 2 kap. 6 § högskolelagen och Arbetsordning vid Stockholms universitet (se 

Styrdokument – Regelboken) ska dock alltid majoriteten av ledamöterna i områdesnämnd, 

fakultetsnämnd och institutionsstyrelse ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens när beslut 

fattas om uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen eller organisation av 

eller kvalitet i forskningen.  

 

7.2 Överenskommelse med Stockholms universitets studentkår om 

studentrepresentation i organ och grupper 

Lokala regler 

Stockholms universitet ska inför en ny kårstatusperiod erbjuda Stockholms universitets 

studentkår (SUS) att ingå en överenskommelse om studentrepresentation. Syftet är att stärka 

studentinflytandet vid universitetet och underlätta utseende av studentrepresentanter inom 

olika nivåer och delar av universitet i fråga om beslut eller beredning som har betydelse för 

utbildningen eller studenternas situation. 

Avsikten är att universitetet och SUS ska komma överens om i vilka stadigvarande organ eller 

grupper vid universitetet som studenterna ska vara representerade i och om antalet student-

representanter i sådana organ eller grupper för perioden den 30 januari 2020 – den 30 juni 

2022. Därefter avses treåriga överenskommelser ingås som motsvarar en kårstatusperiod. 

De grupper och organ som avses är stadigvarande beslutande och beredande organ och 

grupper på universitetsövergripande nivå, inklusive universitetsförvaltningen, områdesnivå 

och fakultetsnivå samt institutionsstyrelser eller motsvarande på institutionsnivå.  

Överenskommelsen avses på institutionsnivå inte innefatta andra beslutande och beredande 

organ än institutionsstyrelser eller motsvarande. För att underlätta utseende av 

studentrepresentanter på institutionsnivå bör områdesnämnderna eller fakultetsnämnderna se 

till att respektive institution ingår en liknande överenskommelse med SUS som nämns ovan. 

När det gäller tillfälliga organ eller grupper, med uppdrag om ett år eller kortare, ansvarar 

universitetet för att studentkåren ges möjlighet att utse studentrepresentanter enligt avsnitt  

7.1 Studentrepresentation när beslut fattas eller beredning sker i ett organ eller en grupp. 
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7.3 Studentrepresentation när beslut ska fattas eller beredning ska 

genomföras av en enda person 

Nationella regler 

I 2 kap. 7 § högskolelagen finns det en bestämmelse om studenternas rätt till representation 

när beslut fattas eller beredning sker. 

 Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information 

lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet 

av beredningen.  

 I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till representation för studenterna som 

avses i första stycket.  

2 kap. 14 § första, andra och fjärde styckena högskoleförordningen 

 

Lokala regler  

De kategorier av ”enpersonsbeslut” där studentinflytandet ska vara säkerställt är  

‒ rektorsbeslut och universitetsdirektörsbeslut, vilka fattas genom föredragning med 

etablerade rutiner för studentinflytande,  

‒ vicerektors- eller dekanbeslut, där respektive område eller fakultet ansvarar för att 

studentinflytandet säkras på motsvarande sätt som vid rektorsbeslut och 

universitetsdirektörsbeslut, samt 

‒ enpersonsbeslut på institutionsnivå.  

 

Enpersonsbeslut på institutionsnivå innebär vanligen prefektbeslut (motsvarande), men kan 

vara beslut fattade av studierektor om sådan delegation är beslutad vid institutionen. Löpande 

arbetsledning vid institution eller motsvarande är dock inte att betrakta som beslutsfattande. 

 

De enpersonsbeslut på institutionsnivå eller motsvarande där studentinflytandet alltid ska 

dokumenteras är 

‒ beslut rörande utbildningen, t.ex. kursutbud, kursplaner, kurslitteratur etc. på 

delegation från institutionsstyrelsen eller prefekten, samt 

‒ beslut rörande studenternas situation, t.ex. fysisk arbetsmiljö, tillgång till lokaler, 

datorer, utrustning etc. 

 

Beslutsfattare ansvarar för att studentinflytandet säkras. I beslutsunderlaget ska det tydligt 

framgå om och i så fall hur information lämnats samt hur samråd har skett.  

 

Inför varje beslut av sådan art att studentinflytandet ska säkerställas ska alla beslutsfattare se 

till att så sker, antingen genom personligt möte med studentrepresentanter eller genom att 

studentrepresentanter ges tillfälle att lämna synpunkter på förslag till beslut genom e-post, 
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Box eller annan för dem tillgänglig elektronisk tjänst. Studentrepresentanterna ska även ges 

rimlig tid att yttra sig – en riktlinje kan vara två dagar som vid rektorsföredragning.  

 

Att studentrepresentanter getts tillfälle att yttra sig ska också dokumenteras. Främst ska lokala 

studentrepresentanter vid institution eller motsvarande beredas tillfälle att lämna synpunkter. 

Om sådana inte finns, ska förslag till beslut tillställas studentkåren.   

 

En beslutshandling bör utformas enligt beslutad mall (dnr SU FV-1.1.2-2853-19) och ska 

diarieföras. Flera beslut kan rymmas i samma dokument och delges studentrepresentanter vid 

samma tillfälle. Institutioner och centrumbildningar ska vid anmodan kunna redovisa 

förteckningar över beslut av betydelse för utbildningen och studenternas situation fattade av 

en person samt uppvisa dessa beslut.  

 

7.4 Studenter ska inte delta i alla typer av ärenden 

Lokala regler 

Studenter har enligt 2 kap. 7 § högskolelagen rätt att vara representerade när beslut fattas eller 

beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Detta innebär 

att studenter inte ska delta i alla typer av ärenden som tas i beslutande och beredande organ, 

grupper eller av enskild person. Studenter ska, i normalfallet, inte delta i 

‒ ärenden som rör enskilda studenter,8  

‒ ärenden som rör enskilda anställda, och  

‒ anställningsärenden förutom vad som är reglerat genom Anställningsordning för 

anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (se Styrdokument 

– Regelboken).  

 

  

                                                      

 

8 Undantag är disciplinnämnden där studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter 

enligt 10 kap. 4 § högskolelagen. 
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7.5 Ersättning till studentrepresentant 

Lokala regler 

Universitetet ska, oberoende av nivå och del, sträva efter en rättvis och likvärdig ersättning till 

studentrepresentanter.  

Ersättning ska ges till studentrepresentanter i stadigvarande och tillfälliga organ och grupper 

som bereder eller beslutar om verksamhet som har betydelse för utbildningen eller 

studenternas situation. 

För närvaro vid möten ska studenter ersättas med miniminivå enligt vad som följer nedan. 

‒ Kortare möte (cirka 1–2 timmar): 600 kr/möte. 

‒ Halvdagsmöte (cirka 3–4 timmar): 1 000 kr/möte. 

‒ Heldagsmöte (cirka 7–8 timmar): 2 000 kr/möte. 

 

Ersättningen inkluderar förberedelsearbete, mötestid och efterarbete. Ersättning ska endast 

utgå till studenter (ledamöter, tjänstgörande suppleanter eller liknande) som inte har någon 

annan ersättning för studentrepresentation, såsom arvode från eller anställning vid 

studentkåren. Varje timme som överskrider utsatt mötestid ska ersättas med 150 kr/timme. 

 

Doktorander som innehar förtroendeuppdrag och som har anställning som doktorand ersätts 

med förlängning av anställning. Förlängningen bekostas av den institution eller motsvarande 

som doktoranden är antagen vid. För doktorander utan anställning som doktorand ska arvode 

ges motsvarande 50-procentnivån i doktorandlönestegen. I de fall doktorander har 

doktorandanställning vid annat lärosäte eller anställning hos annan arbetsgivare ska reglerna 

om förlängningen regleras i ett avtal eller överenskommelsen mellan institutionen eller 

motsvarande som antar doktorander och den externa arbetsgivaren. För ytterligare 

information, inklusive beräkning av tid för prolongering och ersättning, se Regler för 

utbildning och examination på forskarnivå i Styrdokument – Regelboken. 

 

7.6 Intyg för förtroendeuppdrag 

Lokal regel  

Studenter ska, på begäran, kunna få ett skriftligt intyg över förtroendeuppdrag inom 

universitetet. Intyget bör upprättas av ordförande eller motsvarande i aktuellt organ eller 

grupp. 
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8 Uppföljning och kvalitetssäkring av studentinflytande 

Nationella regler 

Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. 

 De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i  

verksamheten. 

 Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna.  

1 kap. 4 § högskolelagen 

 

Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. 

 Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen.  

1 kap. 4 a § högskolelagen 

Högskolan ska ge de studenter som deltar i eller har avslutet en kurs en möjlighet att framföra 

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av 

högskolan. 

 Högskolan ska sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och 

eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas 

tillgängliga för studenterna.  

1 kap. 14 § högskoleförordningen 

Lokala regler 

För att studentinflytandet ska fungera och utvecklas på alla nivåer och inom alla delar av 

universitetet är det viktigt att det på kort och lång sikt följs upp och kvalitetssäkras. Detta görs  

bland annat genom följande. 

‒ Kursutvärderingar och kursrapporter. Se vidare Regler för utbildning och examination 

på grundnivå och avancerad nivå i Styrdokument – Regelboken. 

‒ Regelbundna möten mellan studentrepresentanter och ledning på olika nivåer och 

delar samt samverkan mellan studentrepresentanter och universitetets 

kontaktpersoner. 

‒ Utbildningsgranskningar där student- respektive doktorandinflytande ingår som en 

aspekt. Se vidare Regler för utbildningsgranskningar i Styrdokument – Regelboken 

och områdesnämndernas handläggningsordningar för utbildningsgranskningar.  

‒ Årlig kvalitetsdialog mellan område och rektor, inklusive områdenas årliga 

kvalitetsrapporter som bland annat är baserade på utbildningsgranskningarna. Denna 

uppföljning kan i sin tur resultera i åtgärdsplaner och goda exempel på olika nivåer 

som syftar till att ytterligare förstärka och utveckla studentinflytandet. 



  19 (22) 

 

 

 

‒ Årlig redogörelse av studentkårens syn på studentinflytande och hur det har 

utvecklats. Redogörelsen lämnas av kåren till universitetet. 

‒ Årlig uppdatering av förteckning över studentrepresentation i stadigvarande organ och 

grupper.  

‒ Regelbunden aktualitetsgranskning och vid behov uppdatering av Regler för 

studentinflytande. Se vidare Handläggningsordning för styrdokument i Styrdokument 

– Regelboken. 

‒ Uppföljning och vid behov revidering av överenskommelse som avses ingås mellan 

universitetet och SUS om studentrepresentation. Uppföljning bör ske vart tredje år 

inför en ny kårstatusperiod. 
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9 Lokal praxis för utseende av studentrepresentant till organ och 

grupper 

Syftet med detta avsnitt är att beskriva processen för att utse studentrepresentant till organ och 

grupper. Denna process styrs huvudsakligen av studentkåren. Några delar beskriver 

universitetets ansvar i form av ”ska-formuleringar”. Dessa delar ska läsas som lokala regler.  

 

9.1 I väntan på nya studentrepresentanter kallar universitetet de tidigare 

Studentkåren utser oftast studentrepresentanter till stadigvarande organ och grupper en gång 

per år, men de kan även utses under året. I väntan på att studentkåren utser nya representanter 

ska universitetet kalla de som tidigare har utsetts, t.ex. till möten.  

Kopia på kallelsen ska skickas till e-postadressen studentinflytande@sus.su.se. Vid 

Institutionen för data- och systemvetenskap ska kopia i stället skickas till 

studiebevakning@disk.su.se.  

 

9.2 Förfrågan om studentrepresentant till ett nytt organ eller en ny grupp 

Om ett nytt organ eller en ny grupp tillkommer, vars verksamhet bedöms ha betydelse för 

utbildningen eller studenternas situation, ska ordföranden (eller av ordföranden utsedd person) 

för organet eller gruppen skicka en förfrågan om studentrepresentant/-er till e-postadressen 

studentinflytande@sus.su.se. Vid Institutionen för data- och systemvetenskap ska det i stället 

skickas till studiebevakning@disk.su.se. Se vidare avsnitt 7.1 Studentrepresentation när beslut 

fattas eller beredning sker i ett organ eller i en grupp, om antalet studentrepresentanter i 

relation till det totala antalet ledamöter eller motsvarande. 

Förfrågan ska göras i god tid före första mötet. 

Kopia på förfrågan ska skickas till universitetets kontaktperson för studentinflytande på 

aktuell nivå. 

 

9.3 Studentkåren tar emot och besvarar förfrågningar om studentrepresentant 

Studentkåren tar emot alla inkomna förfrågningar om studentrepresentant/-er och besvarar 

dessa inom tio arbetsdagar. Om en förfrågan inte har besvaras inom tio arbetsdagar, anses 

universitetets skyldighet att informera om det nya organet eller den nya gruppen likväl vara 

uppfyllt.   

  

mailto:studentinflytande@sus.su.se
mailto:studiebevakning@disk.su.se
mailto:studentinflytande@sus.su.se
mailto:studiebevakning@disk.su.se
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Av studentkårens svarsmejl till ordförande (eller av ordföranden utsedd person) bör något av 

följande alternativ framgå: 

1. vilken eller vilka studentrepresentant/-er (inklusive namn och e-postadress) som har 

utsetts eller när representant/-er kommer att utses,  

2. information om att studentkåren väljer att säkra studentinflytandet på annat sätt, t.ex. 

genom att underlag skickas till studentkåren, via e-postadress ovan, som studentkåren 

sedan lämnar skriftliga synpunkter på, eller 
3. information om att studentkåren väljer att avstå från att utse studentrepresentant/-er 

till det nya organet eller den nya gruppen. 

Kopia på svarsmejlet skickas till universitetets kontaktperson för studentinflytande på aktuell 

nivå.  

 

9.4 Studentkåren beslutar om studentrepresentant genom presidiebeslut 

Studentkårens beslut om studentrepresentant/-er bekräftas med ett skriftligt presidiebeslut. 

Detta gäller både befintliga stadigvarande och tillfälliga organ och grupper, och nya organ och 

grupper.  

För organ eller grupper på institutionsnivå eller fakultetsnivå är det vanligen det berörda 

studentrådet, doktorandrådet eller fakultetsrådet som lägger fram förslag på namn på 

studentrepresentant till studentkåren.  

Studentkåren beaktar ett jämställdhetsperspektiv i samband med att studentrepresentant utses.  

Studentrepresentanten utses, i normalfallet, för en tid av ett (1) år. 

 

9.5 De studenter som utses representerar alla studenter  

De som utses representerar alla studenter oavsett om de är medlemmar i en studentkår eller 

inte, oavsett om de läser kurs eller program, och oavsett på vilken nivå de studerar.  

Studentrepresentanterna bör dock, vid behov, inhämta synpunkter, förankra beslut och 

återkoppla till de studenter som berörs. 
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9.6 Ansvar som studentrepresentant  

En studentrepresentant har samma ansvar som övriga ledamöter eller motsvarande i ett organ 

eller i en grupp, t.ex. vad gäller närvaro vid möten.  

För att underlätta för representanten att delta i möten bör dock mötestider planeras med god 

framförhållning så att möten, om möjligt, inte läggs samtidigt som examination eller annat 

obligatoriskt moment. 

 

9.7 Om en studentrepresentant lämnar sitt uppdrag i förtid  

Om en studentrepresentant lämnar sitt uppdrag i ett organ eller i en grupp i förtid och en 

vakans uppstår, informerar studentrepresentanten snarast studentkåren till ovan angivna  

e-postadress om att en ersättare behöver utses.  

Om en längre vakans ändå uppstår, ansvarar i stället kontaktpersonen för frågor om 

studentinflytande på aktuell nivå för att ta kontakt med studentkåren om hur och när en ny 

studentrepresentant kan utses. 

 

9.8 Om det saknas ett studentråd, doktorandråd eller fakultetsråd 

Om det saknas ett studentråd, doktorandråd eller fakultetsråd, och samtidigt finns en student 

som är intresserad av att vara studentrepresentant i ett organ eller i en grupp på aktuell nivå, 

bör studenten meddela detta till studentkåren via ovan angivna e-postadress. 

 


