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Bakgrund

• Huvudregel enligt LAS – om inget annat avtalas är 

anställningen att betrakta som tillsvidare

• Timlärar-möjligheten borta ur Högskoleförordningen sedan 

2011-01-01

• Vi blandar ihop begreppen arvode (för särskilda uppdrag t ex 

styrelseledamot, opponering o liknande) och timlön (för utfört 

arbete) inom LU

• LAS-tiden räknas olika med och utan beslut om intermittent 

tidsbegränsad anställning, men LAS-tid räknas i båda fallen



Intermittent tidsbegränsad anställning

• Intermittent – ett annat ord för periodisk

• Erbjudande om arbete vid enskilda tillfällen kan ske under den 

beslutade perioden

• Personen har rätt att tacka ja eller nej varje gång – viktigt att 

varje tillfälle erbjuds för sig. Annars räknas mellanperioden.

• Beslutet innebär att anställningstiden (även här kallat LAS-tid) 

bara räknas de dagar personen är inne och jobbar. Dagarna 

mellan arbetade dagar, räknas inte in i anställningstiden. 

• En arbetad dag räknas som en anställningsdag, oavsett antal 

arbetade timmar



Ett beslut, olika tidredovisning

• Det finns ett beslut som används oavsett om det är lärare, T/A-

personal eller skrivningsvakter som ska utföra arbete. Timlönen 

fastställs i beslutet. Beslutet ska diarieföras och förvaras på 

institution/avdelning

• Beslutet skrivs för en period om max 12 månader

• Det finns två tidredovisningsblanketter

– En tidredovisningsblankett avsedd för lärare som 

undervisar

– En tidredovisningsblankett för T/A-personal (eller lärare) 

som utför tekniska eller sk administrativa arbetsuppgifter, 

inklusive skrivningsvakter



Tidredovisningen 

• Viktigt att personen som jobbat redovisar varje dag för 

sig på blanketten

– För registrering i Primula

– För att LAS-tiden ska kunna räknas på ett rätt och lätt 

sätt

• Spara originalet av tidrapporterna på 

institutionen/avdelningen, skicka kopia till Lönekontoret

• Kom ihåg att fylla i löneart!



Här hittar du information om 

intermittent tidsbegränsad 

anställning. 

En sida för anställning av T/A, en för 

anställning av lärare.

HR-webben

http://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/anstallningsformer/tidsbegransad-anstallning/tidsbegransade-

anstallningar-av-larare-och-utbildningsanstallningar

http://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/anstallningsformer/tidsbegransad-anstallning/tidsbegransade-anstallningar-av-larare-och-utbildningsanstallningar




Tänk på

• Att ersättning aldrig får betalas ut till anställdas företag (Riktlinjer 

för ersättning för arbete vid Lunds universitet (Dnr STYR 

2015/418))

• Kan det vara aktuellt med en annan form av tidsbegränsad 

anställning 

– amanuensanställning (5 kap § 8-12 Hf)

– adjungerad adjunkt (Avtal om tidsbegränsad anställning som 

adjungerad lärare)

• Kan det vara aktuellt med en anställning med månadslön, t ex en 

tidsbegränsad anställning med en omfattning på 20 procent eller 

mer, stadigvarande under en period, t ex en termin eller en 

sommar.

• Kan det vara aktuellt att höja en persons sysselsättningsgrad? (se 

företrädesrättslistan)

http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/riktlinjer-for-ersattning-for-arbete-vid-lunds-univeristet.pdf
http://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-av-adjungerad-larare.pdf


Exempel

• 1: Institutionen anlitar en gästföreläsare i samband med en seminarieserie för 

forskande personal/doktorander. Ett par tillfällen under en fem-veckorsperiod. 

Uppdrag eller utfört arbetet? Ska personen anställas och i så fall hur?

Frågor att ställa sig: 

• Är personen anställd vid en annan institution/fakultet eller avdelning inom LU? 

(Riktlinjer för ersättning för arbete vid Lunds universitet (Dnr STYR 2015/418)) 

• Har personen ett eget företag (flödesschema vid anlitande juridisk person sidan 

7)? 

• Är personen anställd vid ett annat universitet och utlånad därifrån (samverkan 

inom anställningen)? 

• Är personen en privatperson som ni anställer tillfälligt för att utföra arbetet?

• Kan personen anställas som adjungerad lärare?

http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/riktlinjer-for-ersattning-for-arbete-vid-lunds-univeristet.pdf
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/anlitande-av-jur-pers-970529.pdf


Exempel

• 2: Tillfällig förstärkning i samband med att antagningsbeskeden ska skickas ut 

på sommaren. En person tas in för några timmars arbete per dag i två veckor. 

Ska personen anställas och i så fall hur?

• 3: Tillfällig förstärkning i samband med att antagningsbeskeden ska skickas ut 

på sommaren, och lite annan administration. Arbetet uppskattas till att ta 80 

timmar utspritt under en månad. Ska personen anställas och i så fall hur?

Frågor att ställa sig: 

• Är personen anställd vid en annan institution/fakultet eller avdelning inom LU? 

(Riktlinjer för ersättning för arbete vid Lunds universitet (Dnr STYR 2015/418))

• Har personen ett eget företag (flödesschema vid anlitande juridisk person sidan 

7)? 

• Är personen en privatperson som ni anställer tillfälligt för att utföra arbetet?

http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/riktlinjer-for-ersattning-for-arbete-vid-lunds-univeristet.pdf
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/anlitande-av-jur-pers-970529.pdf


Avslutning

• Vi skickar presentationen

• Beslutsmall och tidredovisningsmallar finns på HR-

webben på sidan Intermittent tidsbegränsad anställning 

för undervisning och sidan Intermittent tidsbegränsad 

anställning av teknisk och administrativ personal.

• Frågor – vänd er till fakultetens personalfunktion

http://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/anstallningsformer/tidsbegransad-anstallning/tidsbegransade-anstallningar-av-larare-och-utbildningsanstallningar/intermittent-tidsbegransad-anstallning-for-undervisning
http://www.hr-webben.lu.se/anstallningsvillkor/anstallningsformer/tidsbegransad-anstallning/intermittent-tidsbegransad-anstallning-av-teknisk-och-administrativ-personal



