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Dekan 

 

BESLUT 

Diarienummer  

V 2022/2176 

Datum 2022-10-18 

 

Arvode för uppdrag i organ på fakultetsnivå 

Bakgrund 

Arvode för uppdrag i fakultetsstyrelser regleras i Föreskrifter om 

arvoden i styrelser och nämnder som regleras i Lunds universitets 

arbetsordning (dnr PE 2014/825). Arvode för sammanträdesdag 

inkluderar ersättning för både för- och efterarbete för sammanträdet 

inklusive eventuella förberedande möten. 

 

Årsarvodet förutsätter närvaro vid minst hälften av sammanträdena. 

 

Externa ledamöter 

Till extern ledamot i fakultetsstyrelsen betalas arvode med 7 000 kr 

per år och 1 100 kr per sammanträdesdag.  

 

En extern ledamot som går miste om avlöningsförmåner från sin 

anställning pga. uppdraget, har rätt till ersättning för sådana förmåner. 

Den som gör anspråk på sådan ersättning ska genom intyg eller på 

annat sätt visa vad som ledamoten går miste om.  

 

Vid resor för fullgörande av uppdraget har en extern ledamot rätt till 

resekostnadsersättning och traktamente motsvarande tjänsteresa enligt 

centralt reseavtal och för universitetet gällande lokalt reseavtal. 
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Företrädare för studenter 

Till ordinarie företrädare för studenter, som inte har anställning vid 

Lunds universitet, betalas 7 000 kr i arvode per år samt 1 100 kr per 

sammanträdesdag. 

 

Företrädare för studenter har rätt till resekostnadsersättning före resa 

som måste vidtas för sammanträdet, dvs. för resekostnad som annars 

inte hade uppstått. Endast ersättning för skäliga resekostnader ersätts. 

Förslag  

För uppdrag som extern ledamot och företrädare för studenter som 

inte har anställning vid Lunds universitet är förslaget att arvode 

betalas enligt nedan. Villkoren är desamma som för arvode för 

uppdrag i fakultetsstyrelsen (se avsnittet Bakgrund). 

 

För företrädare för studenter antagna vid forskarutbildningen gäller 

Regler för förlängning av studietid och anställning som doktorand till 

följd av studentfacklig verksamhet (dnr STYR 2020/699). 

 

Presidium/ledningsråd 7 000 kr årsarvode* 

Docenturnämnd 4 000 kr i årsarvode  

Valberedning 2 000 kr i årsarvode vid 1-4 möten/år 

4 000 kr i årsarvode vid 5-8 möten/år  

7 000 i årsarvode vid fler än 9 möten/år  

Lokal skyddskommitté (LSK) 4 000 kr i årsarvode. 

Lärarförslagsnämnd, utbildningsnämnd, forskningsnämnd, kommittén 

för jämställdhet och lika villkor och arbetsmarknadsråd  

5 500 kr årsarvode + 1 100 kr per 

sammanträdesdag 

 

* För ledamot som är ordinarie studentrepresentant (och som inte har 

anställning vid Lunds universitet) i presidium/ledningsråd och som 

även är ledamot i fakultetsstyrelsen ska endast ett årsarvode utbetalas.  
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Beslut 

Dekanen beslutar att fastställa arvode enligt förslaget ovan. 

Administrativt ansvarig i respektive styrelse eller annat organ ansvarar 

för att ta fram underlag för utbetalning av arvode. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av dekan Sven Lidin efter hörande av 

presidium efter föredragning av gruppchef Maria Ovesson.  

 

Tidigare beslut om ”Arvode för uppdrag i organ på fakultetsnivå” (dnr 

V 2021/19) beslutat den 12 januari 2021 upphör därmed att gälla.  

 

 

 

Sven Lidin 
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Lunds naturvetarkår 


