Proposition till SöderS årsmöte
Till vårsammanträdet 23 maj 2022

Bakgrund och motivering
Studenter har rätt att få insyn och bli hörda när beslut fattas eller
beredning sker av en enda person. Tills nyligen har det dock inte funnits
en etablerad rutin på högskolan som möjliggjort för studenter att vara
delaktiga vid dessa beslut. Under vinter 2019/2020 ingick SöderS därför i
en överenskommelse tillsammans med högskolan, där det beslutades
att det ska ingå i studentrepresentanters uppdrag att medverka vid
beslut som fattas av en enskild beslutsfattare. Sedan dess har
högskolans implementerat rutiner som ska säkerställa detta, vilket lett
till att studentrepresentanters delaktighet vid dessa beslut har ökat.
Inom SöderS nuvarande arvoderingssystem har samtliga
studentrepresentanter som är medlemmar och tidsrapporterar i tid, rätt
till arvode om 100 SEK per mötestimme samt 100 SEK per möte.
Samtliga beslut som tas av en enskild beslutsfattare sker dock utanför
möten, vilket innebär att studentrepresentanter i dagsläget inte får
arvode för att vara delaktiga vid dessa beslut.
SöderS anser att det är lika viktigt att studentrepresentanter är
delaktiga vid beslut som tas av enskilda beslutsfattare som vid beslut
som tas under möten. För att tydliggöra detta samt säkerställa
studenters inflytande vid samtliga typer av beslut, bör
studentrepresentanter även få arvode för delaktighet vid beslut som
fattas av en enskild person.

Förslag till beslut
SöderS föreslår årsmötet att fatta beslut enligt följande:
Beslutsfattare, ska arvoderas terminsvis i enlighet med följande princip:
1 - 5 beslutsärenden
100 SEK
6 - 10 beslutsärenden
200 SEK
11 eller fler beslutsärenden300 SEK
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Observera att det är antalet beslut per termin som räknas och inte
antalet samtal, mail, föredragningar eller den totala tiden.
För att anses vara delaktig vid ett orförandebeslut gäller följande:
- Studentrepresentanter ska ha tagit del av förslaget samt läst
igenom eventuellt tillhörande beslutsunderlag.
- Studentrepresentanter ska ge återkoppling till den enskilda
beslutsfattaren. Vissa beslut sker per mail, över telefon eller i form
av en föredragning på campus. Beroende på forum kan
återkopplingen således ske via mail, telefon eller under en
föredragning.
För övrigt gäller samma bestämmelser angående arvodering som för
övrig studentrepresentation vilket finns reglerat i “effekt”.

Årsmötet föreslås besluta
att

SöderS ska erbjuda studentrepresentanter arvode för
delaktighet vid beslut av enskild beslutsfattare, med start
höstterminen 2022. Arvoderingen ska göras i enlighet med,
samt utgå från, ovan nämnda kriterier.

_______________________________________________________________________
Campus Flemingsberg | Alfred Nobels allé 9, 141 89 Huddinge | org. nr 802402–2157 | info@soders.nu

