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Timersättning och arvode för studenter på KMH 

Studentrepresentanter väljs och utses årligen för att delta i de olika fora, 

nämnder och utskotts som finns på högskolan och arvode betalas ut i enlighet 

med detta dokument. 

 

Ersättning 

Arvode eller timersättning betalas ut när studenten har inkommit med underlag. 

Informationen finns på intranätet under anställning. Vi vill också påminna om 

blankett för utbetalning via Danske Bank. Se Beslut och löneunderlag för 

tillfällig/intermittent anställning 

 

Underlaget ska attesteras i enlighet med nedanstående lista, i respektive fora, 

som CSG, AMK, LFN etc. 

 

 

Verksamhet Ersättning 

• Undervisningsassistent/ Kvalificerat administrativt arbete 

• Ackompanjatör vid undervisning och gästlärarbesök 

• Deltagande i nämnder, kommittéer, arbetsgrupper och 

delegationer efter särskilt beslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 kr per undervisningstimme (inklusive 

12% semesterersättning) 

155 kr/ timme för mötestid, minst 2 

timmar debiterbar tid (inkl 

semesterersättning) 

 

 

 

 

• Medverkan i övningsensemble för studerande i dirigering  

och komposition 

• Deltagande i jury vid antagningsprov 

• Rättning av antagningsprov eller kompgrupp 

• Ljussättning i samband med konsert 

• Medverkan i undervisningsprov 

• Administrativt arbete, enskild handledning 

• Konsertvärd och förberedelser inför konsert  

 

 

 

      155 kr/timme (inkl semesterersättning) 
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Ersättning för arbete/representation i övriga arbetsgrupper och utskott är 155 kr/ 

timme, inklusive semesterersättning. 

 

Ersättning för studentledamöter i styrelse, nämnder 

och kommittéer 

 

Nämnd/delegation m.fl. Antal 

representanter 

Ersättningsnivå Utbetalas/ 

redovisas 

Högskolestyrelsen 

 

 

3 ledamöter Ersättning för 

studentrepresentanter 

17 000 kr/helår (enligt 

regeringsbeslut) 

Redovisas på 

blankett i juni och 

december 

Rektorsbeslut 1 ledamot   

Högskoledirektörsbeslut 1 ledamot   

Akademichefsbeslut 1 ledamot   

Rektors ledningsråd 

 

 

Beslut av rektor 

1 ledamot  Ersättning för 

studentrepresentant: 

155 kr/timme, minst 2 

timmars ersättning) 

Redovisas på 

blankett i juni och 

december 

UF-nämnden 

 

Beslut av chef för UFA 

2 ledamöter, 

1 suppleant 

Ersättning för 

studentrepresentant: 

1000 kr/möte 

Redovisas på 

blankett i juni och 

december 

Disciplinnämnd 

 

 

 

Beslut av rektor 

2 ledamöter 

 

Ersättning för 

studentrepresentant: 

155 kr/ timme, minst 

2 timmars ersättning 

Redovisas på 

blankett i juni och 

december 

Lärarförslagsnämnd 

(LFN) 

 

sBeslut av personalchef 

1 ledamot, 

1 suppleant 

Ersättning för 

studentrepresentant: 

155 kr/ timme, minst 2 

timmars ersättning 

Redovisas på 

blankett i juni och 

december 

Arbetsmiljökommittén 

(AMK) 

 

Beslut av personalchef 

2 ledamöter, 

1 suppleant 
Ersättning för 

studentrepresentant: 

155 kr/ timme, minst 2 

timmars ersättning 

Redovisas på 

blankett i juni och 
december 

Central 

Samverkansgrupp (CSG) 

 

Beslut av personalchef 

2 ledamöter Ersättning för 

studentrepresentant: 

155 kr/ timme, minst 2 

timmars ersättning 

Redovisas på 

blankett i juni och 

december 
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Rektors rådgivande 

organ/råd (t ex 

internationaliseringsråd, 

råd för likabehandling) 

 

 

 

Beslut av rektor 

1 ledamot, 

1 suppleant 

(ersättning utgår 

om ordinarie ej 

kan delta) 

Ersättning för 

studentrepresentant: 

155 kr/ timme, minst 2 

timmars ersättning 

Redovisas på 

blankett i juni och 

december 

Krisgruppen 

 

 

Beslut av rektor 

1 ledamot,  

1 suppleant 

 

Ersättning för 

studentrepresentant: 

155 kr/ timme, minst 2 

timmars ersättning 

I anslutning till 

planerings- 

och/eller 

krisgruppsmöten 

Programråd 

 

 

Beslutas av akademichef 

Minst 1 

ledamot 

Ersättning för 

studentrepresentant 

155kr/ timme, minst 

2 timmars ersättning 

I anslutning till 

möte eller per 

termin 

 

 

 

 
 

 


