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Giltighetstid Tillsvidare 

 

Sammanfattning Studentkårsförordningen 7 § (2009:769) reglerar att en studentkår vid en 

högskola har rätt att utse och entlediga studentrepresentanter. Om det finns flera 

studentkårer vid ett lärosäte ska dessa gemensamt komma överens vid utseendet 

av studentrepresentanter. Om dessa inte kan komma överens får högskolan, i 

detta fall Göteborgs universitet, besluta hur studentrepresentanter ska utses.  

I det fall att studentkårerna inte kan komma överens om vilka 

studentrepresentanter som ska företräda dem i universitetsgemensamma organ 

kommer Göteborgs universitet att tillämpa denna handläggningsordning. 

Handläggningsordningen baseras på principen att så många studenter som 

möjligt ska företrädas av studentrepresentanterna. 
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Nomineringsrätt 

Samtliga studentkårer vid Göteborgs universitet har rätt att inkomma med en nomineringslista till rektor för 

studentrepresentation i universitetsgemensamma organ. 

Två eller fler studentkårer kan inkomma med en gemensam nomineringslista. I detta fall räknas listan som en 

nomineringslista från samtliga studentkårer som samarbetat inom listan. 

Nomineringar ska inkomma till registrator, registrator@gu.se 
 

Urvalsprincip 

Platserna inom de universitetsgemensamma organen fördelas enligt principen om studentrepresentation. 

Väljer studentkårer att inkomma en gemensam nomineringslista räknas den sammanlagda 

studentpopulationen man representerar. Universitetet kontrollerar antal studenter inom respektive 

verksamhetsområde årligen i samband med nomineringsanmodan. 

Mandaten fördelas i enlighet med Studentkårsförordningen 8 § (2009:769) samt enligt principen att så många 

studenter som möjligt ska representeras, oberoende av om studenterna är medlemmar i en studentkår. 

Mandatfördelningen regleras i aktuell fördelningsnyckel som finns bilagd till denna handläggningsordning.  

Avstår en studentkår ett eller flera mandat räknas denna studentpopulation bort för uträkning av vilken 

studentkår som får majoritet för detta mandat.  

Först tillsätts ordinarie platser och sedan ersättare i löpande ordning (ingen omräkning från början för 

ersättare). 

 

Styrande datum för processen 

Mandatperiod 

Mandatperioden för de universitetsgemensamma organen är, om inget annat anges i nomineringen för den 

specifika studentrepresentantposten, mellan 1 juli och 30 juni kommande år. 

Sista datum för nominering 

Sista datum att inkomma med nomineringar är 31 maj. Nomineringsanmodan sker senast 15 april och 

skickas till samtliga studentkårer vid Göteborgs universitet. 

Uttag av antal studenter inom respektive verksamhetsområde 

Datauttag ur Ladok, för att fastställa antal studenter inom respektive verksamhetsområde, sker i samband 

med nomineringsanmodan. Aktuell fördelningsnyckel för mandatfördelning anpassas utefter antal studenter 

inom respektive verksamhetsområde. 
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Fyllnadsval vid vakanser 

Skulle en vakans uppstå inom ett gemensamt organ under mandatperioden genomförs ett fyllnadsval. 

Fyllnadsval kan ske när som helst under en innevarande mandatperiod.  

 
Göteborgs universitet och studentkårerna ska skyndsamt handlägga fyllnadsval. Urvalsprocessen styrs av 

samma principer som ordinarie val. 

Om en plats förblir vakant efter ordinarie val eller fyllnadsval står det studentkårerna fritt att nominera 

studenter för att fylla dessa vakanser. 

Om en studentrepresentant avträder sin plats ska organet där vakansen föreligger meddela gemensamma 

förvaltningens samordnare för utseende av studentrepresentanter. 

 

Gemensamma organ som avses 

Bestämmelserna i detta dokument gäller för de organ som definieras som universitetsgemensamma enligt 

särskilt beslut av rektor. 



Bilaga till V2018/1176 

Handläggningsordning för utseende av studentrepresentanter i universitetsgemensamma organ 

 
Fördelningsnyckel för studentrepresentantsmandat i 
universitetsgemensamma organ 

 

Aktuell fördelningsnyckel anpassas utefter antal studenter inom respektive 

verksamhetsområde i samband med nomineringsanmodan. 
 

Mandatfördelning om studentkårerna inkommer med separata nomineringslistor 

 Mandat 1 Mandat 2 Mandat 3 Mandat 4 Mandat 5 Mandat 6 

1 mandat Göta      

2 mandat Göta SAKS     

3 mandat Göta Göta SAKS    

4 mandat Göta Göta SAKS HHGS   

5 mandat Göta Göta Göta SAKS HHGS  

6 mandat Göta Göta Göta Göta SAKS HHGS 

 

Exempel 1: Universitetsstyrelsen har tre ordinarie mandat och ett ersättningsmandat. Organet har 

totalt fyra mandat. 

Mandat 1: Göta  

Mandat 2: Göta 

Mandat 3: SAKS 

Mandat 4 (ersättningsmandat): HHGS 

 

Exempel 2: Disciplinnämnden har två ordinarie mandat och ett ersättningsmandat. Organet har totalt 

tre mandat. 

Mandat 1: Göta 

Mandat 2: Göta 

Mandat 3 (ersättningsmandat): SAKS 

 

Mandatfördelning om Göta, SAKS och Konst lämnar in en gemensam nomineringslista 

genom GUS och HHGS lämnar in en separat nomineringslista 

 Mandat 1 Mandat 2 Mandat 3 Mandat 4 Mandat 5 Mandat 6 

1 mandat GUS      

2 mandat GUS GUS     

3 mandat GUS GUS GUS    

4 mandat GUS GUS GUS HHGS   

5 mandat GUS GUS GUS GUS HHGS  

6 mandat GUS GUS GUS GUS GUS HHGS 

 


