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Inledning 
All studentrepresentation på Linnéuniversitetet skall ske utefter Linnékårens val och principer vilka 
grundar sig i högskoleförordningens och studentkårsförordningens skrivelser om 
studentrepresentation. Linnékårens policydokument gällande tillsättning av studentrepresentanter 
finns för att tydliggöra de rutiner som används vid utnämning av studentrepresentanter till de 
olika beredande & beslutande organen vid Linnéuniversitetet. 

 

Utlysning & Nomineringsråd 
Beslut om utlysning av ledig plats fattas av Linnékårens presidium i samråd med 
studentombuden. Utlysning sker genom uppmaningar till utbildningsföreningarna samt 
delgivning av information via andra informationskanaler. 

 

Ansökan 
Rätt att ansöka till studentrepresentant har den som studerar vid Linnéuniversitetets utbildningar. 

 

I rollen som studentrepresentant för Linnékåren, är det studenternas åsikter och aspekter som är 
viktigast att förmedla till universitetet. 
Det är inte nödvändigt att vara medlem i Linnékåren för att ansöka som studentrepresentant. 

 

Ansökan ska ske skriftligt via formuläret ”Bli Studentrepresentant” på Linnékårens hemsida, och 
innehålla personens namn, kontaktuppgifter och studieinformation. Detta skickas till Linnékårens 
student- & doktorandombud för handläggning. 

 

Tillsättning 
Enligt §7 i Studentkårsförordningen är det studentkårens uppgift att utse samt entlediga 
representanter för studenterna i beredande & beslutande organ inom universitetet. 

 

Kårstyrelsen för Linnékåren beslutar om tillsättning av studentrepresentanter, på förslag ifrån 
Linnékårens presidium, i samråd med studentombud. Rätt att fatta beslut i kårstyrelsen ställe 
faller ut enligt normal delegationsordning. 

 

Vid tillsättande i tillfällen med flera nomineringar än platser, skall presidiet ange skäl vid 
eventuella anbud. 
Har en student varit tillsatt i mer än tre år som ordinarie representant för ett uppdrag, bör denne 
avsäga sitt detta i förmån för andra sökanden. 

 

Mandatperiod 
Mandatperioden för de platser som tillsätts av Linnékåren är för ett år. Denna period påbörjas 
dagen som studenten blir vald. 
Det är möjligt att sitta flera mandatperioder som studentrepresentant, men att ansökan sker när 
mandatperioden närmar sig slutet. 

 

Information till de ansökande och de tillsatta 
De som ansökt kommer att informeras om vad det innebär att vara studentrepresentant på 
Linnékårens uppdrag. De som tillsätts, likväl de som ej tillsätts, skall meddelas om beslutet 
snarast möjligt. Uppdraget som studentrepresentant är arvoderat, och betalas av universitetet. 
Enligt rektorsbeslut (Dnr: LNU 2022/1795-1.1.1) så ersätts möten som pågår mellan 1-2 timmar 
med 350 kr, 3-4 timmar ersätts med 600 kr, 5-6 timmar ersätts med 850 kr och möten som pågår 
mellan 7-8 timmar ersätts med 1100 kr. Inläsning inför möten ersätts med motsvarande 
hälften av sammanträdets planerade tidsåtgång med 125 kr i timmen. Ersättning till 
forskarstuderande för 



 

studentrepresentationsuppdrag regleras i särskilda riktlinjer. Detta beslut gäller de 
beredande/beslutande organen enligt Linnéuniversitetets organisation. 

 

Förtydligande och klargörande gällande studentrepresentationen 
Enligt Högskolelagen, kap 2. §7, har studenter rätt att vara representerade där beslut bereds eller 
fattas, som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. 

 

Vem är ansvarig? 
Ordningen för studentrepresentationsplatserna regleras i Högskoleförordningens kapitel 1 & 2. 
Dess innehåll leder till en rimlig slutsats att det är i alla parters intresse att ta ansvar för att 
etablera en god och fungerande representation i universitetets organ. 

• Det är i studenternas intresse och ansvar att vara med och påverka. 
• Det är Linnékårens ansvar att se till att arbetet kring studentrepresentanternas tillsättning 

fungerar. 
• Det är universitetets ansvar att meddela Linnékåren vilka organ som finns samt hur 

många representanter som eftersöks. Linnékåren ansvarar för att informationen om dessa 
platser till tillgänglig för studenterna. 

 

Val och Omkandidering 
• Linnékåren har som Linnéuniversitetets studentkår enligt studentkårsförordningen §7, 

mandat att tillsätta samt entlediga studentrepresentanter. 
• Val och fyllnadsval av studentrepresentanter sker på kårstyrelsens sammanträdande under 

det gällande verksamhetsåret. 
• Ansökan för att bli studentrepresentant göra via Linnékårens anmälningsformulär, för att 

sedan beslutas om av kårstyrelsen. 
• Mandatperioden för studentrepresentantuppdrag är ett år. 

• Studentrepresentanter måste åter ansöka om de vill behålla sin plats i ett specifikt organ 
när deras mandatperiod går ut. Ingen kommer bli automatiskt omvald om denna inte 
anmäler sitt intresse för detta. 

 

På Linnékåren är det student- och doktorandombudet som har hand om administrationen 
gällande studentrepresentanter. Studentombudet nås på e-post: representant@linnek.se 
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