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Arbetsordning för studentrepresentanter 

Allmänt 
Det är vår rättighet som studenter att ha en god arbetsmiljö, att få läsa 
kurser av hög och god kvalitet, samt att få påverka vår egen situation. 
Studentinflytande är viktigt för att studenterna ska få en så fördelaktig 
och rättvis studietid som möjligt. 

Enligt högskolelagen (2 kap. 7§) har studenter rätt att vara 
representerade när beslut fattas eller beredning sker, gällande sådant 
som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.  

Studentinflytande är viktigt och de studenter och doktorander som 
engagerar sig gör en stor insats för samtliga studenter vid lärosätet. Att 
vara fullt påläst samtidigt som studier ska skötas och övriga aktiviteter i 
livet ska hinnas med, är en balansgång. 

 

Tillsättning och mandatperiod 
Studentrepresentanter till institutionsråd/-nämnder/-utskott och lokala 
samt centrala organ väljs av Kårstyrelsen på uppdrag från 
Medlemsmötet, under ett av vårens sista möten och sitter i regel ett (1) 
år. Under året kan Kårstyrelsen tillsätta platser som är, eller blir, 
vakanta. 

Doktorandrepresentanter till institutionsråd/-nämnder/-utskott och 
lokala samt centrala organ väljs av Kårstyrelsen, med hjälp av 
doktorandsektionen, på uppdrag från Medlemsmötet. Valet sker under 
ett av vårens sista möten och sitter i regel ett (1) år, med chans till 
förlängning på ett (1) år utan omval. Doktorandsektionen inkommer med 
en nominering till Kårstyrelsen, efter resultat i de kollegiala valen. 
Under året kan Kårstyrelsen tillsätta platser som är, eller blir, vakanta. 
Detta sker genom tillsättning i första hand enligt principen nästa-på-
listan, med högst antal röster om det finns fler att välja på. 
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Medlemsmötet utser representanter till Högskolestyrelsen. 

När du blivit vald till student-/doktorandrepresentant meddelas 
högskolan, kallelser och handlingar kommer sändas till din 
högskolemailadress av sekreteraren i det råd/nämnd/utskott eller 
lokala/centrala organ du sitter i. Vanligtvis kommer kallelsen ca en 
(1) vecka före mötet. 

 

Uppdrag & syfte 
Att sitta som student-/doktorandrepresentant innebär en viktig roll, som 
ledamot har du samma rättigheter att yttra dig som de andra och din 
röst väger lika tungt vid en omröstning. Du har även samma 
skyldigheter, vilket innebär att du ska meddela frånvaro till 
nämndens/rådets/organets sekreterare, eventuell suppleant och 
studentkårens ordförande om du får förhinder till ett möte.   

En student-/doktorandrepresentant representerar alla 
studenter/doktorander vid högskolan. Ditt främsta uppdrag är därför att 
bevaka och framföra ett student-/doktorandperspektiv, på ett positivt 
sätt vad gäller attityd och uppförande. Därav är det av stor vikt att du 
mottar och läser handlingarna inför ett möte. 

Student-/doktorandrepresentanten skall enligt bästa förmåga förmedla 
Dalarnas Studentkårs beslut om politiska ställningstaganden, då sådana 
finns. Detta innebär att du förväntas förmedla den andemening som 
finns i kårens olika politiska dokument. 

Efter ett möte där student-/doktorandrepresentanten har yttrat sin åsikt 
om något specifikt, skall en kort rapport skrivas om detta och skickas till 
ordförande för studentkåren. Har ingen åsikt presenterats behövs alltså 
ingen rapport skrivas. 

En (1) till två (2) gånger per termin kommer student-
/doktorandrepresentanterna kallas till ett möte med ordförande för 
studentkåren, för att dela med sig av sina erfarenheter och funderingar 
till de andra student-/doktorandrepresentanterna. 

Syftet med uppdraget är att bevaka och framföra student-
/doktorandperspektivet. 

 

Arvoden 
En studentrepresentant har rätt till arvode för fullgörandet av 
uppdraget. Ett arvode betalas i de flesta fall ut från Högskolan Dalarna. 
Summan varierar beroende på längden på mötet, arvode för 
inläsningstid utgår normalt inte. Detta är reglerat i Principer för 
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ersättning för studentrepresentation i styrelse, nämnder och råd [HDa 
2022/282]. 

Det är studentrepresentanten själv som skall fylla i en arvodesräkning 
och lämna till ordförande för det berörda organet. Det är sedan 
ordförande för det berörda organet som skriver under arvodesräkningen 
och lämnar in den till lönespecialisterna. Utbetalning av arvode sker 
genom Nordea och vid första utbetalning finns möjlighet att själv uppge 
kontonummer i annan bank dit pengarna fortsättningsvis önskas sätta 
in. 

En doktorandrepresentant får nedsättning av arbetstid, ersättningen 
ska motsvara samma omfattning (%) som för övriga kollegiala 
ledamöter. 

Ersättning för resor mellan Falun och Borlänge för deltaganden i möten 
betalas ut mot uppvisande av kvitto vid Dalarnas studentkår. Ta 
kontakt med studentkårens kanslichef. 

Arvodering från Högskolan går alltid före arvodering från Dalarnas 
studentkår, kan ej få av båda. Det finns några råd och grupper som inte 
får arvodering från Högskolan, därför står Dalarnas studentkår för 
arvodering av dessa om det är studentrepresentanter som ej arbetar på 
kansliet. 

 

Våra studentrepresentantplatser med arvodering från 
Högskolan Dalarna 
Högskolestyrelsen – Tre (3) student-/doktorandrepresentanter. 

Högskolestyrelsen övervakar samtliga av högskolans verksamheter. 
Styrelsearvode regleras enligt regeringsbeslut. 

Disciplinnämnden – Två (2) studentrepresentanter och två (2) 
suppleanter.  

Disciplinnämnden handlägger ärenden om disciplinära åtgärder i 
enlighet med Högskoleförordningen 1993:100, 10:e kapitlet. 

Rektor Ledningsråd (RL) – En (1) studentrepresentant och en (1) 
suppleant. 
 
Ett rådgivande organ där dialog och diskussion sker av beredda ärenden 
inför rektorns beslut. Samverkan sker i frågor som rör högskolans 
övergripande styrning och ledning 

Institutionsledningsråd (IL) – En (1) studentrepresentant i vart och 
ett av högskolans fem institutionsledningsråd. Samt 1 
doktorandrepresentant i på de institutioner som håller på med 
forskning, uppdraget omfattar vanligtvis 5 % tjänstgöringsgrad för 
doktorand (kan variera).  
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Institutionens högsta rådgivande organ är institutionens ledningsråd 
(IL) där dialog och diskussion sker av beredda ärenden inför prefektens 
beslut. Samverkan sker i frågor som rör institutionens övergripande 
styrning och ledning. IL kan även vara rådgivande till prefekt inför 
Rektors ledningsråd (RL).   

Utbildning- och forskningsnämnden (UFN) – Två (2) 
studentrepresentanter och 1 doktorandrepresentant (10%).  

UFN ansvarar främst för att det finns förutsättningar för god akademisk 
kvalitet genom kvalitetsuppföljning och -utvärdering i utbildning och 
forskningsverksamhet. Samt ett övergripande ansvar för att utveckla, 
driva och representera kollegiala roll och frågor i interna och externa 
diskussioner och högskolestrategiska frågor. 

Examenstillståndsutskottet (XU) – Student-
/doktorandrepresentation möjliggörs för närvarande via de två UFK 
representanterna.  

Examenstillståndsutskottet ansvarar främst för att bereda ansökningar 
om nya huvudområden och ansökningar till UKÄ om examenstillstånd 
för masterexamen och examensrätt på forskarnivå. Samt föreslå beslut 
till UFN eller lämna yttrande till rektor avseende ansökningar till UKÄ. 

Anställningsförslagsutskottet (AFU) – En (1) studentrepresentant, 
samt en (1) suppleant, och en (1) doktorandrepresentant (10%). 

AFU ansvarar för beredning av ärenden gällande anställning och 
befordran. 

Forskarutbildningsnämnden (FUN) – Två (2) 
doktorandrepresentanter (5%), samt en (1) suppleant.  

FUN ansvarar för kvalitetsuppföljning och utvärdering av högskolans 
utbildningar på forskarnivå. 

Forskningsetiska nämnden (FEN) – En (1) studentrepresentant och 
en (1) suppleant. 

FEN ser till att självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå 
bedrivs under etiska godtagbara former. Ansvarar för att bedöma 
forskningsprojekt som faller utanför etikprövningslagen, men som är i 
behov av en etisk bedömning. Samt informera och fortbilda anställda 
inom utbildningen om forskningsetiska frågeställningar. 

 

Våra studentrepresentantplatser utan arvodering från 
Högskolan Dalarna  

Huvudarbetsmiljökommitté (HAK) – En (1) studentrepresentant. 

HAK ansvarar för övergripande planerings- och samordningsansvar i 
arbetsmiljöarbetet, både för personal och studenter.  
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Hållbarhetsrådet/rådet för hållbarutveckling – En (1) 
studentrepresentant. 

Hållbarhetsrådet ansvarar för att analysera, bereda och utvärdera 
Högskolan Dalarnas strategiska arbete för hållbar utveckling inom de 
tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Samt 
synliggöra och hantera möjliga synergier och målkonflikter mellan mål 
och intentioner inom verksamheten. 

Kvalitetsrådet – En (1) studentrepresentant  

Kvalitetsrådet är ett beredande högskoleövergripande organ där linje-, 
nämnd- och studentorganisationen möts. De ansvarar för att analysera, 
bereda, utvärdera och övervaka utvecklingen avseende högskolans 
systematiska kvalitetsarbete för utbildning och forskning.  

Strategiska tjänstemannagruppen – En (1) studentrepresentant. 

Informationsutbyte mellan Högskolan Dalarna och tjänstemän i Falu 
och Borlänge kommun. Där kan alla frågor som är av intresse för 
kommunerna lyftas inklusive frågor som rör studenternas miljö och 
boende etc. 

Styrgruppen för studentrekrytering – En (1) studentrepresentant. 

Gruppen arbetar med studentrekrytering, hur detta ska utvecklas och 
uppdaterade siffror om söktryck och antagning. 

Beredning Kursplan Utskottet (BKU) – En (1) studentrepresentant. 

Utskottet är i uppstartningsfasen. 


