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Göta studentkårs policy för 
heltidsarvoderat uppdrag 

Bakgrund  
Syftet med denna policy är att säkerställa en trygg arbetsmiljö och skapa tydlighet i det 
heltidsarvoderade uppdraget. Att vara heltidsarvoderad är inte detsamma som att vara 
anställd, därför finns inga kollektivavtal och andra vanliga arbetsrättsliga regler såsom 
arbetstider, semester mm. Det är därför viktigt att Göta studentkår har en policy för sina 
förtroendevalda med heltidsarvode som reglerar arbetsförhållanden och förutsättningar i 
uppdraget. 

Arvodets utformning och syfte 
Arvodet som erhålls av heltidsarvoderad är inte att betrakta som lön för arbete utan ska 
snarare ses som kompensation för att uppdraget påverkar möjligheten till annan 
sysselsättning. Uppdraget kräver en hög tillgänglighet vilket gör att det sträcker sig över 
vardagar och i viss mån även helger. Arvodet fastställs av fullmäktige och är direkt knutet 
till prisbasbeloppet.  

Utöver det dagliga arbetet ska personer i heltidarposition driva organisationen framåt och 
representera dess medlemmar samt studenter gentemot Göteborgs universitet och andra 
aktörer.  

Arbetsmiljö 
Göta studentkår skall sträva efter att tillgodose en god arbetsmiljö för sina förtroendevalda 
heltidsarvoderade. Personer i heltidarposition ansvarar tillsammans som grupp för den 
gemensamma arbetsmiljön enligt Göta studentkårs arbetsmiljöpolicy.  
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Tid  
Arvoderingen avser att utge kompensation för utförandet av ett förtroendeuppdrag och 
inte en kompensation för nedlagd arbetstid. Som heltidsarvoderad finns ett antal uppgifter 
statuerat i separata uppdragsbeskrivningar som ska genomföras och upprätthållas. 
Uppdraget sträcker sig över vardagar och i viss mån även helger. Utöver detta har 
samtliga heltidsarvoderade gemensamt ansvar för att driva och utveckla organisationen.   

Tillgänglighet 
Den heltidsarvoderades tillgänglighet styrs både av omvärlden samt den interna 
organisationens behov. Tillgängligheten handlar inte enbart om att kunna bli nådd när 
studenterna kräver det utan innebär även att finnas tillgänglig som stöd för andra inom 
organisationen. Person i heltidarposition ska vara tillgänglig via gemensamt 
överenskomna kommunikationskanaler i så stor utsträckning som möjligt. I vissa fall kan 
uppdraget innefatta uppgifter som kräver deltagande i möten eller utförande av uppgift 
som kräver avskildhet vilket innebär att det ibland kan anses rimligt att inte vara tillgänglig.  

Om person i heltidarposition av annan anledning inte kan vara tillgänglig under en kortare 
period bör det tillsammans i gruppen av heltidsarvoderade hjälpas åt att täcka upp för 
denne. Om flera personer i heltidarposition avser vara frånvarande under en kortare 
period samtidigt bör detta ske i dialog med varandra samt kommuniceras ut till övriga i 
organisationen.  

Frånvaro vid sjukdom 
Om en heltidare blir sjuk ska heltidaransvarig i kårledningen, kollegor och personal 
meddelas varje sjukdag. Om en heltidare behöver hjälp att prioritera bland sina uppgifter 
och/eller få nya uppgifter meddelas detta till heltidaransvarig. Kårstyrelsen kan vid behov 
utse en ny person som då erhåller ett arvode under perioden. Arvodet tas då tillfälligt bort 
för den frånvarande personen i heltidarposition som då istället hänvisas till 
Försäkringskassan för att få sjukpenning enligt deras regler.  

Entledigande 
Vid entledigande från ett arvoderat uppdrag som beror på att den arvoderade själv 
avsäger sig sitt uppdrag, sker ingen vidare utbetalning av arvode. Vid entledigande från ett 
arvoderat uppdrag på grund av annat skäl än egen begäran, utgår arvode för ytterligare 
en månad eller som längst tills den fastställda arvoderingstiden löper ut. 
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Övriga förtroendeuppdrag 
Göta studentkårs heltidare ska alltid agera med gott omdöme och representera 
organisationen på ett sätt som inte riskerar att skada organisationens oberoende och 
förtroende.  

Övriga omständigheter 
I de fall där person i heltidarposition hamnat i en anmälnings- eller stämningssituation bör 
kårstyrelse och fullmäktige i dialog med personen göra upp om eventuella kostnader. Varje 
fall bör prövas av kårstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 


