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Uppföljning av studentkårernas verksamhet 
avseende verksamhetsåret 2016/2017 

Sammanfattning 
Uppföljningen omfattar studentkårernas ekonomi, anslutningsgrad samt verksamhet inom stärkt 
studentmedverkan, delaktighet i kvalitetssäkring av utbildning och stärkt studiesocial verksamhet. 

Samtliga tre studentkårer har inkommit med efterfrågad dokumentation avseende 
verksamhetsåret 2016/2017. Uppföljningen visar att samtliga studentkårer uppfyller 
högskolelagens krav samt i allt västenligt lever upp till åtagandena enligt avtalen med universitetet. 
Uppföljningen visar också att studentkårerna har en stabil ekonomi.  

Anslutningsgraden varierar mellan studentkårerna. Totalt var i genomsnitt 34 procent av 
studenterna vid universitetet medlemmar i en studentkår under verksamhetsåret 2016/2017. 
Enligt rapportering från fakulteter, Lärarhögskolan och enheter inom Universitetsförvaltningen 
fungerar studentrepresentationen i huvudsak tillfredställande, men inom vissa organ finns 
utrymme för förbättring. 

Bakgrund 
Studentkårsförordningen (2009:769) ålägger universitetet att vart tredje år fatta beslut om vilken 
eller vilka studentsammanslutningar som ska ges ställning som studentkår vid universitetet. Detta 
innebär att ställningen som studentkår för sådana sammanslutningar regelbundet omprövas. I 
enlighet med högskolelagen (1992:1434) ska därtill studentkåren/-erna som erhållit sådan 
ställning årligen redovisa sin verksamhet till lärosätet inklusive hur många studenter som är 
medlemmar. 

Universitetsstyrelsen fastställde den 17 december 2015 Regler för att ge 
studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet (FS 1.1-1467-15). 
Vidare beslutade universitetsstyrelsen den 18 februari 2016 vilka studentsammanslutningar som 
ska ges ställning som studentkår vid universitetet för perioden 1 juli 2016 till och med den 30 juni 
2019. 

Beslutet innebär att Umeå Medicinska Studentkår (UMS) ges ställning som studentkår med 
medicinska fakulteten som verksamhetsområde, Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK) med 
teknisk- naturvetenskapliga fakulteten som verksamhetsområde och Umeå studentkår (US) med 
humanistiska fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lärarhögskolan vid Umeå 
universitet som verksamhetsområde. Beslutet gäller under förutsättning att studentkårerna 
uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9-14 §§ högskolelagen samt följer universitetsstyrelsens 
beslutade regler. Vidare har universitetet ingått avtal med respektive studentkår för den tid som 
ställningen gäller. Tilläggsavtal har också ingåtts mellan respektive fakultet/Lärarhögskolan och 
berörd studentkår. 

Avtalen reglerar den ekonomiska ersättning som studentkårerna erhåller från universitetet och 
kårernas åtaganden med anledning därav. Därutöver anger avtalen formerna för uppföljning av 
studentkårernas verksamhet utifrån högskolelagens bestämmelser och avtalens åtaganden.  
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Uppföljning 
Respektive studentkår har anmodats att avseende verksamhetsåret 2016-07-01 – 2017-06-30  
inkomma med verksamhetsberättelse, stadgar, årsredovisning, revisionsberättelse och antal 
medlemmar i studentkåren. Därtill ska studentkåren inkomma med en skriftlig redogörelse 
avseende avtalets måluppfyllelse och resultat. 

Vidare har fakulteterna, Lärarhögskolan och vissa enheter inom universitetsförvaltningen 
anmodats att besvara frågor om studentrepresentation och mål- och resultatuppfyllelse enligt 
ingångna avtal med studentkårerna. 

Förfrågansunderaget som ligger till grund för denna uppföljning framgår av bilaga till denna 
rapport. 

Ekonomi 
Uppföljningen visar att Umeå studentkår och Umeå Medicinska Studentkår gjorde ett positivt 
ekonomiskt resultat för räkenskapsåret. Umeå naturvetar- och teknologkår gjorde ett negativt 
resultat. För samtliga studentkårer är resultatet mindre än ±4 procent av årets intäkter.  

Den ekonomiska ersättning som universitetet betalar ut till studentkårerna enligt avtal avseende 
utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet består av en del som finansieras genom ett 
särskilt statsbidrag som universitetet erhåller från Kammarkollegiet, en del som finansieras genom 
universitetsgemensamma avsättningar och en del som utbetalas genom respektive 
fakultet/Lärarhögskolan. Vidare finns särskilda tilläggsavtal mellan respektive studentkår och 
universitetet som medför finansiering till studentkårerna för friskvård, media och arrangerandet 
av vårbal. 

Utöver ovanstående ersättning från universitetet, finansierar studentkårerna sin verksamhet 
genom bland annat medlemsavgifter, försäljningsintäkter och donationer. På grund av 
studentkårernas skilda ekonomiska förutsättningar, där särskilt NTK har en hög andel finansiering 
utöver ersättningarna genom universitet, går det inte att dra några slutsatser om i vilken 
utsträckning ersättningen från universitetet används för att bedriva verksamhet under 
innevarande år och i vilken utsträckning den sparas till framtiden. De relativt begränsade 
ekonomiska resultaten indikerar ändock en hög nyttjandegrad under året. 

Samtliga tre studentkårer visar en stabil ekonomi med ett eget kapital som motsvarar ungefär 
hälften av årets intäkter. Studentkårernas egna kapital är i viss mån avsatt till fonder för särskilda 
ändamål, men är också till viss del obundet. Det ger studentkårerna en finansiell motståndskraft 
och handlingsfrihet att hantera oförutsedda händelser. 

 US NTK UMS 

Intäkter 8 540 503 kr 10 327 473 kr 4 919 066 kr 

Kostnader 1 8 231 044 kr 10 568 322 kr 4 749 916 kr 

Årets resultat 309 459 kr -240 849 kr 169 150 kr 

Eget kapital 4 288 925 kr 5 344 796 kr 2 776 208 kr 

Årets resultat som andel av 
intäkter 

3,6 % -2,3 % 3,4 % 

Eget kapital som andel av 
årets intäkter 

50,2 % 51,8 % 56,4 % 

                                                             
1 Inklusive resultat från finansiella poster eller motsvarande. 
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Medlemsantal och anslutningsgrad 
Studentkårerna har redovisat antalet medlemmar för höstterminen 2016 och vårterminen 2017. 
Medlemssiffrorna har sedan jämförts med antal registrerade studenter inom respektive 
verksamhetsområde för aktuell period i universitets studieadministrativa dokumentationsregister.  

Studentkårernas förutsättningar skiljer sig åt genom olika inriktning och upplägg på 
utbildningarna inom verksamhetsområdena. Generellt är studenter inom campusförlagda 
utbildningsprogram i högre grand medlemmar i en studentkår jämfört med studenter som läser 
utbildning på distans och fristående kurser. 

Högst anslutningsgrad under perioden hade Umeå Medicinska Studentkår under vårterminen med 
58,4 procent. Lägst anslutningsgrad hade Umeå studentkår under höstterminen med 25,7 procent. 
Total för hela lärosätet var anslutningsgraden 34,4 procent i genomsnitt under verksamhetsåret.  

Jämfört med vårterminen 2011, då den första uppföljningen av anslutningsgraden genomfördes 
efter kårobligatoriets avskaffande, har samtliga studentkårers anslutningsgrad minskat. Under 
vårterminen 2011 hade Umeå studentkår en anslutningsgrad på 37,4 procent, Umeå naturvetar- 
och teknologkår 51,9 procent och Umeå Medicinska Studentkår 80,1 procent (FS 1.6.2-1758-14). 

I enlighet med Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport Studentinflytandet - Kartläggning 
och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande (2017:4), så 
var genomsnittet för de studentkårer som besvarat UKÄ:s enkät en anslutningsgrad på 42 procent 
i riket. 2 

Anslutningsgraden för studentkårerna i som ingick i UKÄ:s uppföljning varierade mellan 7 och 97 
procent. UKÄ konstaterar i rapporten att anslutningsgraden skiljer sig för olika kategorier av 
lärosäten, där kategorin fackinriktade universitet har högst anslutningsgrad med cirka 50 procent. 
Lägst anslutningsgrad uppvisar kategorin högskolor med cirka 20 procent.  

Umeå universitet placeras av UKÄ inom kategorin breda etablerade universitet där den 
genomsnittliga anslutningsgraden uppges till cirka 40 procent. UKÄ konstaterar vidare i rapporten 
att det inte finns något nationellt samband mellan en studentkårs storlek och anslutningsgrad.  

 US NTK UMS Totalt 

HT16     

Medlemmar 4 005 1 491 2 537 8 033 

Studenter 15 577 3 837 4 717 24 131 

Anslutningsgrad 25,7 % 38,9 % 53,8 % 33,3 % 

VT17     

Medlemmar 3 770 1 730 2476 7 976 

Studenter 14 216 3 899 4 239 22 354 

Anslutningsgrad 26,5 % 44,4 % 58,4 % 35,7 % 

     

Anslutningsgrad i 
genomsnitt över 
verksamhetsåret 

26,1 % 41,6% 56,0 % 34,4 % 

 

                                                             
2 http://www.uka.se/download/18.57b1ff5a15a444399ff136ab/1487841867116/rapport-2017-02-06-studentinflytande-kartlaggning-och-analys.pdf  
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Måluppfyllnad och resultat enligt tilläggsavtal med fakulteter 
och Lärarhögskolan 
Fakulteterna och Lärarhögskolan har besvarat frågorna om de bedömer att respektive studentkår 
uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet/avtalen med fakulteten/Lärarhögskolan samt hur 
mottagningen av nya studenter och studentrepresentationen fungerat under verksamhetsåret. 

Medicinsk fakultet 
Medicinska fakulteten bedömer att Umeå Medicinska Studentkår i allt väsentligt uppfyllt sina 
åtaganden enligt avtalet med fakulteten under året. Vidare anger fakulteten att 
studentrepresentationen fungerar bra, men att det blir allt svårare för studentkåren att hitta 
medlemmar som vill engagera sig i kårens styrelse.  

Fakulteten uppger att mottagningen av nya studenter fungerar bra inom fakultetens 
verksamhetsområde.  

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
Den teknisk- naturvetenskapliga fakultetens övergripande bedömning är att Umeå naturvetar- och 
teknologkår uppfyllt sina åtaganden angående utbildningsbevakning, studiesocial verksamhet 
samt studentinflytande under året. Fakulteten konstaterar att vid de utbildningstillfällen som 
kåren anordnat för sina förtroendevalda och där fakulteten skulle hålla i utbildningen var 
uppslutningen ganska låg, men kåren har också i egen regi anordnat utbildning som fungerat bra. 

Fakulteten uppger att studentrepresentationen på fakultetsnivå med några undantag fungerat bra. 
På institutionsnivå anger fakulteten att studentrepresentationen huvudsakligen fungerar bra, men 
också där förekommer variationer. 

Enligt fakultetens mening fungerar studentkårens mottagning av nya studenter bra. 

Samhällsvetenskaplig fakultet 
Samhällsvetenskapliga fakulteten bedömer att Umeå studentkår har uppfyllt sina åtaganden enligt 
avtalen med fakulteten. Studentrepresentationen inom fakulteten fungerar bra med hög närvaro i 
bland annat fakultetsnämnd och vid beslutsmöten. På programnivå så fungerar det också mycket 
bra. 

Angående mottagning av nya studenter så uppger fakulteten att det är svårt att besvara denna 
fråga på fakultetsnivå, men av nybörjarenkäten går det att utläsa att mottagningen fungerar bra på 
universitetsnivå. 

Humanistisk fakultet 
Humanistiska fakulteten uppger att studentrepresentationen i fakultetsövergripande råd, 
kommittéer och liknande är och har varit huvudsakligen god, medan representationen har varit 
mycket varierande på institutionsnivå. Fakulteten försöker stödja studenterna på olika sätt när det 
gäller representation och dialog har inletts med studentombud och styrelsen för humanistiska 
sektionen inom Umeå studentkår. Det har också tillkommit många nya programföreningar inom 
sektionen och fakulteten har stora förhoppningar om att studentrepresentationen kan bli bättre 
även på institutionsnivå framöver. 

Av fakultetens rapportering framgår att Umeå studentkår i huvudsak uppfyller sina åtaganden i 
enlighet med avtalet, men vissa brister finns avseende rapportering och uppföljning av 
studentkårens verksamhet på fakultetsnivå. De terminsvisa dialoger med fakultetsledningen 
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avseende inriktningen på utbildningsbevakningen som finns föreskrivna i avtalet har inte 
genomförts systematiskt under året. Initiativ från studentkåren att få till stånd sådana dialoger 
skulle välkomnas av fakultetsledningen. 

Fakulteten lyfter särskilt fram kårens arbete med informationsmaterial som ska gå ut till studenter 
på nätkurser från höstterminen 2018 som ett positivt initiativ. 

Studenter på utbildningsprogram inom fakulteten med en organiserad programförening har i de 
flesta fall en fungerande mottagningsverksamhet. 

Lärarhögskolan 
Lärarhögskolan uppger att Umeå studentkår i allt väsentligt uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet. 

I några fall har studentkåren haft svårt att hitta representanter, men generellt sett så fyller de sina 
platser i olika organ inom Lärarhögskolan. Kårsektionen för studenter inom Lärarhögskolans 
utbildningar, UmPe har startat ett nytt utbildningsutskott i syfte att arbeta med 
utbildningsbevakning och skapa ett bredare och tydligare underlag för studentrepresentanternas 
fortsatta arbete. 

Lärarhögskolan beskriver att UmPe bedriver ett gediget arbete med mottagningen. Lärarhögskolan 
anser att sektionen gör ett bra arbete med att välkomna de nya studenterna till Umeå universitet 
och till studentlivet i stort. Lärarhögskolan beskriver också att det förekommit vissa incidenter av 
mildare slag i samband med mottagningen de senare åren. Av rapporteringen framgår dock 
åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten på mottagningen och tydliggöra rutiner vid 
eventuella negativa händelser. 

Studentrepresentation och mottagning av nya studenter på 
universitetsgemensam nivå 
Enheter inom universitetsförvaltningen har tillfrågats angående studentrepresentationen inom de 
organ som respektive enhet ansvarar för och där studentkårerna har att utse representanter. 
Enheterna redovisar en liknande bild som fakulteter och Lärarhögskolan där 
studentrepresentationen i huvudsak fungerar bra, men där vissa variationer förekommer. 

Studentcentrum har också tillfrågats angående samarbetet med studentkårerna angående 
mottagningsutbildning. Enheten uppger att det under året funnits ett bra samarbete med alla 
kårer. De gemensamma aktiviteterna har bland bestått av utbildning för faddrar i första hjälpen (2 
tillfällen, cirka 280 studenter) och kickoff för faddrar/mottagningsansvariga (cirka 400 studenter). 
Därutöver har universitetets representanter inbjudits till respektive studentkårs 
utbildningstillfällen, undantaget Umeå studentkår hösten 2016. 

Umeå studentkår 

Stärkt studentmedverkan 
Umeå studentkår redovisar studentkårens bemanning av förtroendevalda studenter med arvoden 
som arbetar för stärkt studentmedverkan på universitetsgemensam nivå, respektive 
fakulteterna/Lärarhögskolan inom kårens verksamhetsområde. De heltidsarvoderade består av 
kårordförande, samt förste och andre vice kårordförande på universitetsgemensam nivå, samt fyra 
studentombud vid fakulteterna och Lärarhögskolan. 

De förtroendevalda har stöd av en tjänstemannaorganisation med bland annat utredningar, 
underlag, kompetens i studenträttsfrågor samt information och marknadsföring. Studentkåren 
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redovisar att arbetet fortsatt under verksamhetsåret med att ta fram ett funktionärsregister som 
syftar till att ge en tydligare översikt över de organ där man har att tillsätta studentrepresentanter. 

Avseende arbetet med att företräda studenter på forskarnivå så ingår det i förste vice 
kårordförandes samt studentombudens arbetsuppgifter att arbeta med frågorna. Flera insatser har 
gjorts under verksamhetsåret för inresande internationella studenter, bland annat en enkät med 
frågor om Umeå som studentstad och ett särskilt informationsutskick om studenträttigheter. 
Studentstadsenkäten är ännu inte helt sammanställd med analyser.  

Ett motsvarande arbete med informationsutskick har även genomförts för distansstudenter och 
studenter med annan studieort än Umeå. Vidare arbetade studentkåren under året med frågor om 
kommunikation och information till distansstudenter, bland annat utifrån förslagen i 2016 års 
studentkårsskrivelse. 

För att utbilda studentrepresentanter har Umeå studentkår bland annat genomfört en 
studentfacklig utbildningsdag under höstterminen. Motsvarade utbildning under vårterminen 
ställdes in på grund av lågt intresse. 

Delaktighet i kvalitetssäkring av utbildning 
Umeå studentkårs fyra heltidsarvoderade studentombud samt förste vice kårordförande med 
ansvar för utbildningsfrågor har haft huvudsakligt fokus på detta arbete. Mycket av arbetet utgår 
från de punkter som lyfts i studentkårsskrivelsen som är integrerad i det lokala kvalitetssystemet 
vid universitetet. 

Stärkt studiesocial verksamhet 
Studentkårens andre vice kårordförande med ansvar för lika villkors- och arbetsmiljöfrågor har 
stöttat studenter i frågor rörande studiemedel, boende, socialförsäkringar, arbetslöshetsunderstöd 
och liknande. Kåren har även en heltidsarvoderad student med ansvar för medlemsnytta som 
arbetar med arbetsmarknads- och medlemsinriktade aktiviteter. Bland annat har kåren under året 
haft aktiviteter för att främja alkoholfri verksamhet. 

Avseende mottagning av nya studenter så beskriver studentkåren de utbildningsinsatser som 
genomförs för mottagningsansvariga studenter. Sammanlagt så deltog cirka 400 faddrar och 
generaler i mottagningsutbildningen HT16 och VT17. Studentkåren uppskattar att cirka 3000 -
3500 nya studenter deltagit i aktiviteterna i samband med utbildningsstart. 

Umeå naturvetar- och teknologkår 

Stärkt studentmedverkan 
Umeå naturvetar- och teknologkår uppger att flera av organen på universitetsgemensam och 
fakultetsnivå bemannas av studentkårens heltidsarvoderade studenter. För verksamhetsåret 
2016/2017 var antalet heltidsarvoderade kårfunktionärer som arbetar med studentmedverkan fem 
personer. Särskilt tar studentkåren upp arbetet med interna utbildningar och överlämningar som 
en viktig insats för stärkt studentmedverkan vid universitetet. 

Som insats för att företräda studenter på forskarnivå anger kåren det doktorandombud som är 
anställt av studentkåren med en omfattning på 20 procent med uppdrag att representera 
doktorander inom organ vid universitetet och stödja engagerade doktorander inom NTK. Inga 
extrainsatser har skett under året för att representera inresande internationella studenter, 
distansstudenter eller studenter med annan studieort än Umeå. 
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Delaktighet i kvalitetssäkring av utbildning 
Utöver löpande arbete med att hantera studentärenden som en del av kvalitetssäkringen av 
utbildningarna har studentkåren under året arbetat med ett särskilt projekt avseende brister i 
bemötande, baserat på studentkårsskrivelsens problemområden. 

Stärkt studiesocial verksamhet 
NTK beskriver ett aktivt arbete för att främja god studiesocial miljö för studenterna. Kåren 
bedriver också arbete med arbetsmarknadsfrågor för att underlätta övergången från studier till 
arbetsliv. Under verksamhetsåret har kåren gjort en extrainsats för studenters psykosociala 
arbetsmiljö, varvid ett konkret informationsmaterial tagits fram angående tillvägagångsättet vid 
diskriminering och trakasserier.  

Studentkåren bedriver en mottagningsutbildning som bland annat syftar till en smartare 
alkoholkultur. Bland annat samlar kåren in aktivitetsscheman för mottagningarna inom de olika 
programmen och godkänner dessa. På så vis får studentkåren en god översikt över de olika 
aktiviteter som genomförs. Under verksamhetsåret utbildades totalt 83 mottagningsansvariga 
studenter av NTK. Studentkåren uppskattar att cirka 700 studenter medverkat under 
mottagningen.  

Umeå Medicinska Studentkår 

Stärkt studentmedverkan 
Studentkåren beskriver i sin verksamhetsberättelse en intern organisation bestående av studieråd 
för respektive program som beslutar om val av studentrepresentanter. Vidare har respektive 
ledamot i kårstyrelsen till uppdrag att arbeta med utbildningsbevakning och delta i organ vid 
universitetet.  

Studentkåren hade som del av sin utbildningsbevakande styrka ett arvoderat doktorandombud 
som stod för den större delen av utbildningsbevakningen på forskarnivå genom att samverka med 
doktorandrådet. Ombudet var även representant i många organ på universitetsgemensam nivå, 
däribland universitetsstyrelsen. Doktorandrådet utgörs av ideella som tillsammans representerar 
studenterna på utvalda uppdrag. Vidare så är studentkåren en drivande part i det kårgemensamma 
doktorandrådet. 

Studentkåren har historiskt sett haft svårt att nå universitetets internationella studenter. Under 
verksamhetsåret 2016/2017 så gjordes informationsinsatser till internationella studenter inom 
fakulteten angående studentinflytande, rättigheter och liknande. Studentkåren har också sedan 
tidigare identifierat distansstudenter som en stor utmaning att nå, och att inkludera i 
studentkårens verksamhet. UMS arbetar med information på hemsida, genom utskick och på 
sociala medier för att nå denna grupp. Studentkåren har också som del av sin kursnära 
utbildningsbevakning studieråd på den regionaliserade läkarutbildningen. Dessa erhåller särskilt 
stöd från studentkåren för att kunna genomföra sitt arbete. 

Studentkåren redovisar flertalet olika utbildningar för engagerade studenter. 

Delaktighet i kvalitetssäkring av utbildning 
UMS beskriver bland annat arbetet som bedrivits i samband med implementering av universitetets 
kvalitetssystem och Universitetskanslersämbetets utvärdering av detsamma.  
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Stärkt studiesocial verksamhet 
Under året har studentkåren satsat på att utveckla och förbättra mottagningen av nya studenter 
och mottagningsutbildningen. Resurser har satsats på att genomföra fler utbildningstillfällen med 
fördjupade träffar. Utöver mottagningsarbetet har kåren också arbetat med frågor angående 
bostäder för studenter. Studentkåren anger att ett förändrat fokus inom universitetets 
arbetsmiljökommitté och ett minskat antal mandat för studentrepresentanter minskat möjligheten  
att driva frågor om studenternas arbetsmiljö. 

Under verksamhetsåret 2016/2017 genomfördes ett antal utbildningsträffar för att stärka och 
stödja mottagningsansvariga i deras roll att ta emot nya studenter. Det genomfördes 
utbildningsträffar i samverkan med universitetet under våren och hösten. På våren gavs också en 
HLR-utbildning och utbildning i första hjälpen. Dessa genomfördes i samarbete med universitetet 
och de andra studentkårerna. Mottagningsutbildningarna har haft inslag av studentlivets 
alkoholkultur, likabehandling samt aktiviteter och samverkan mellan program. 

Studentkåren har inte möjlighet att redovisa hur många mottagningsansvariga som genomgått 
mottagningsutbildning eller hur många nya studenter som deltagit i aktiviteterna, men anger att 
studentkåren kräver att minst en ansvarig per program ska delta. Samtliga programnybörjare vid 
medicinska fakulteten inbjuds att delta i mottagningsaktiviteterna. 

Samverkan mellan studentkårerna 
Studentkårerna har också ombetts att beskriva formerna för samverkan mellan kårerna. 

Samtliga tre studentkårer redovisar i sitt underlag en omfattande samverkan. Samverkan bedrivs 
på olika sätt och består bland annat av gemensamma permanenta organ, gemensamma tillfälliga 
projekt och initiativ, samt samverkan i samband med möten med organ inom universitetet där 
företrädare för de olika kårerna träffas och diskuterar gemensamma frågor. 

Den mest strukturerade samverkan mellan kårerna återfinns inom 
grundutbildningsbevakningsrådet (GutBev), där studentombud och studiesocialt ansvariga från 
alla tre kårer diskuterar gemensamma utbildningsrelaterade frågor, arbetsmiljö, andra 
studiesociala frågor, gemensamma kampanjer, utbildningar, studentfall och liknande. Det är även 
GutBev som genomför huvuddelen av arbetet kring studentkårsskrivelsen. 

Andra forum för samverkan som lyfts fram är arbetet med förberedelse för mottagning av nya 
studenter och arrangerandet av den gemensamma vårbalen. 

Bedömning 
En samlad bedömning utifrån rapportering från studentkårer, fakulteter, Lärarhögskolan och 
Universitetsförvaltning är att Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå 
Medicinska Studentkår uppfyller kraven i 4 kap. 9-14 §§ högskolelagen samt i allt västenligt lever 
upp till åtagandena enligt avtalen med universitetet.
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Förfrågansunderlag till studentkårer 
Avseende verksamhetsåret 2016-07-01 – 2017-06-30 ska respektive studentkår lämna in  
nedanstående underlag: 

 Verksamhetsberättelse. 

 Stadgar. 

 Årsredovisning. 

 Revisorsberättelse. 

 Antalet medlemmar i studentkåren per höstterminens slut (2017-01-15) respektive 
vårterminens slut (2017-06-04). 

Därutöver ska studentkåren för verksamhetsåret besvara nedanstående frågor kopplade till 
avtalets måluppfyllnad och resultat samt vad som gäller enligt universitetsstyrelsens beslut om 
regler för ställning som studentkår. Om svaret på frågan framgår av något av de bifogade 
dokumenten räcker det att referera till aktuell sida i berört dokument. 

Studentmedverkan. 3  

 Beskriv måluppfyllnad och resultat avseende åtagandet enligt avtalet gällande stärkt 
studentmedverkan? 

o Har studentkåren vidtagit några särskilda åtgärder för att företräda nedanstående 
studentgrupper inom kårens verksamhetsområde? Beskriv i förekommande fall 
aktuell/aktuella åtgärder?  

 Studenter på forskarnivå 
 Inresande internationella studenter 
 Distansstudenter  
 Studenter med annan studieort än Umeå 

 Beskriv hur studentkåren arbetar med att utbilda studentrepresentanter?  

Delaktighet i kvalitetssäkringen av utbildningen. 4 

 Beskriv måluppfyllnad och resultat avseende delaktighet i kvalitetssäkringen av 
utbildningen. 

Stärkt studiesocial verksamhet. 5 

 Beskriv måluppfyllnad och resultat avseende åtagandet enligt avtalet gällande stärkt 
studiesocial verksamhet. 

o Beskriv studentkårens arbete med utbildning för mottagningsansvariga och 
mottagningsaktiviteter för nya studenter inom verksamhetsområdet.  

o Redovisa antalet mottagningsansvariga (faddrar, generaler etc) som genomgått 
utbildning organiserad av studentkåren. 

o Redovisa antal nya studenter som deltagit i aktiviteterna i samband med 
utbildningsstart. 

                                                             
3 Enligt kapitel 5.1 aktuellt avtal och sidan 6 i Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet. 
4 Enligt sidan 6 i Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet. 
5 Enligt kapitel 5.1 aktuellt avtal. 
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Ekonomi 

 Beskriv hur de tre6 delarna i det ekonomiska stödet har använts under verksamhetsåret 
och vilken student- och universitetsnytta det bidragit till. 

Samverkan 

 Beskriv formerna för samverkan mellan de tre studentkårerna. 

Förfrågansunderlag till fakulteter och Lärarhögskolan 
 Avseende verksamhetsåret 2016-07-01 – 2017-06-30, bifoga det eller de avtal som 

fakulteten/Lärarhögskolan ingått med berörd studentkårer avseende perioden. 

 Redovisa fakultetens/Lärarhögskolans bedömning av huruvida studentkåren uppfyllt sina 
åtaganden enligt avtalet/avtalen. 

 Beskriv hur studentrepresentationen inom fakulteten/Lärarhögskolan fungerat under 
verksamhetsåret. 

 Beskriv hur studentkårens verksamhet med mottagningen av nya studenter inom 
fakulteten/Lärarhögskolan fungerat under verksamhetsåret. 

Förfrågansunderlag till universitetsförvaltningen7 avseende 
det universitetsgemensamma avtalets tillämpning 

 Redovisa där så är tillämpligt, enhetens bedömning av huruvida studentkårerna uppfyllt 
sina åtaganden under verksamhetsåret enligt avtalet i de delar som omfattar enhetens 
verksamhet. 

 Beskriv hur studentrepresentationen fungerat under verksamhetsåret inom de organ som 
enheten ansvarar för där studentkårer har att utse ledamöter. 

 Beskriv på ett övergripande plan hur samverkan  med studentkårerna om planering och 
genomförande av mottagningsutbildning fungerat under verksamhetsåret. Frågan 
begränsas till Studentcentrum. 

 

                                                             
6 En del som finansieras genom ett särskilt statsbidrag som universitetet erhåller från Kammarkollegiet, en del som finansieras genom universitetsgemensamma 
avsättningar och en del som utbetalas genom respektive fakultet/Lärarhögskolan. 
7 Begränsas till Studentcentrum, Personalenheten, Kommunikationsenheten, International Office och Planeringsenheten 




