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Beskrivning av förmåner och villkor för förtroendevalda arvoderade
Detta dokument beskriver förmåner och villkor för förtroendevald inom Lunds
universitets studentkårer (hädanefter LUS).
Organisation
Organisationsnummer 845002-8371
Lunds universitets studentkårer
Sandgatan 2, AF-borgen, 3 vån
223 50 Lund
Telefon ordförande 070 821 31 17
Telefon vice ordförande 070 821 31 19
Förtroendevald arvoderad
Personnummer ÅÅÅÅMMDD-NN
Förnamn Efternamn
Adress
Postnummer Stad
Mandatperiod och uppdrag
Ovan nämnda person innehar uppdraget som ordförande mandatperiod ÅÅÅÅ07-01 – ÅÅÅÅ-06-30
Styrdokument
LUS stadga och LUS reglemente är de styrdokument som beskriver
uppdragstagarens åligganden. Dessa kan fastställas och ändras av LUS ting även
under avtalstidens gång.
Arvode
Storleken på arvodet fastställs av LUS ting. För verksamhetsåret 15/16 är
arvodet 29% av prisbasbeloppet. Arvodet betalas ut den 25:e i varje månad.
Arvode utgår också för två veckors överlämning/introduktion till nyvalda då
sådan/sådana föreligger. Ingen övertidsersättning utgår. LUS ting äger rätt att
ändra arvodesnivån under verksamhetsåret. Om arvodet sänks har den
förtroendevalde rätt att avgå med omedelbar verkan och erhåller då motsvarande
tre en månadsers ersättning i enlighet med den tidigare arvodesnivån.
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Överlämning och verksamhetsberättelse
Utöver uppdragets tidsbegränsning, se ovant.o.m. 2016-06-30, ska den
förtroendevalde genomföra en överlämning till sin/sina efterträdare samt skriva
en verksamhetsberättelse som beskriver den verksamhet som bedrivits under
året. För genomförandet av dessa två arbetsuppgifter får uppdragstagaren två
veckors arvode, i enlighet med avsnittet om arvode. Verksamhetsberättelsen ska
lämnas in senast 15 november det år verksamhetsåret slutade i enlighet med
§6.12 Verksamhetsberättelse i LUS stadga.
Misstroendevotum/avsägelse av uppdrag
Mot den förtroendevalde kan misstroendevotum riktas i enlighet med §4.8
Misstroende i LUS stadga. Om ett misstroendevotum riktats mot person och
bifallits av LUS ting entledigas personen från uppdraget med omedelbar verkan.
Arvode utgår dock i tre månaderen månad efter att misstroendevotumet bifallits,
dock längst till och med mandatperiodens slut.
Den förtroendevalde har rätt att säga upp sittentlediga sig från sitt uppdrag.
Detta ska ske skriftligt till LUS vice ordförande och entledigandet träder i kraft
en månad efter inkommandet senast tre månader innan den tidpunkt vilken
uppdragstagaren önskar entledigas från uppdraget. Arvode utgår fram till dess
att uppdragstagaren lämnar sitt uppdrag.
Bisysslor
Med begreppet bisyssla menas varje syssla vid sidan av det uppdrag som får anses
vara den förtroendevaldes huvuduppdrag och som inte kan hänföras till
privatlivet. Den förtroendevalde ska inte inneha bisysslor som är av sådan
karaktär att de kan anses förtroendeskadliga eller på annat sätt menligt
inverkande för huvuduppdragets genomförande. Vid tveksamhet om huruvida
en bisyssla är att betrakta som skadlig har uppdragstagaren skyldighet att för LUS
styrelse redovisa detta och sedan följa styrelsens rekommendation.
Uppdrag som inte anses vara en del i det huvudsakliga uppdraget, men som faller
inom det verksamhetsområdet som uppdraget avser eller uppdrag som görs i
rollen som den förtroendevalde för LUS, betraktas ej som bisyssla och behöver
ej anmälas eller beviljas.
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Ledighet och sjukfrånvaro
Betald ledighet kan tas ut under sammanlagt fem veckor eller 25 arbetsdagar per
verksamhetsår. Ledigheten rapporteras av den förtroendevalde till LUS styrelse.
Ledighet kan inte bytas mot betalning.
Längre ledighet utöver de nämnda tjugofem arbetsdagar kan begäras av den
förtroendevalde under en begränsad tid under förutsättning att uppdraget eller
verksamheten inte påverkas negativt. LUS styrelse ska godkänna sådan begäran
senast tre veckor i förväg. Ytterligare ledighet kan beviljas som oavlönad
ledighet. Arvodesavdrag för begärd obetald ledighet beräknas genom att dela
månadsarvodet med 167 och multiplicera varje ledig dag med 8. Vid beräkning
av arvodesavdrag används enbart vardagar.Ledigheten ska planeras på ett sådant
sätt så att inte verksamheten skadas och ska ske i överenskommelse inom
presidiet.
Vid arbetsfrånvaro på grund av sjukdom, vård av sjuk anhörig, tillstånd som
berättigar till smittbärarpenning eller motsvarande täcker uppdragsgivaren 100
procent av arvodet för karensdagar. För övriga dagar av frånvaro fyller
uppdragsgivaren ut de 20 procent som saknas mellan den statliga
sjukersättningen och det ordinarie arvodet. Tillägget i ersättningsnivå beräknas
genom att multiplicera ersättningsgraden med månadsarvoderingen.
Friskvård
Den förtroendevalde har årligen rätt till ersättning för friskvård motsvarande
1500 kronor efter uppvisande av kvitto. Friskvårdsaktivitet innebär enklare slag
av motion och annan friskvård enligt gällande skattelagstiftning.
Anmälningar och stämningar
Uppdragsgivaren står för alla kostnader som kan komma att uppstå i samband
med anmälningar av olika slag som görs mot personen med anledning av
funktionen som uppdragstagare samt vid stämningar och skadestånd vid allmän
domstol och dylika händelser. Dock kan kostnader återkrävas för de fall
uppdragstagaren av domstol befinns uppsåtligen ha brutit mot svensk lag.
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Detta dokument har undertecknats i två likalydande exemplar varav parterna
erhållit varsitt.

Underskrifter
För LUS

Förtroendevald arvoderad

Förnamn Efternamn
Ordförande ÅÅ/ÅÅ
LUND ÅÅÅÅ-MM-DD

Förnamn Efternamn
Ordförande ÅÅ/ÅÅ
LUND ÅÅÅÅ-MM-DD
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