
Ny Anställningsordning
VID LUNDS UNIVERSITET FR 1 OKTOBER 2014



Ändringar i Anställningsordningen

• “Återtagit” namnet Lunds universitets anställningsordning
• Renodla dokumentet. Beslutsvägar regleras i

delegationsordningen
• Underlätta internationell rekrytering och rekrytering

utanför högskoleväsendet avseende professorer
• Framhåller breda utlysningar och exponering
• Befordran ska kunna ske när som under året 
• Befordran ska föregås av progression såväl vetenskapligt 

som pedagogiskt 



Ändringar forts.

• Tydliggöra hur kravet på högskolepedagogisk utbildning 
ska tillämpas. 

• Väva in tillämpningsföreskrifter om särskilda skäl och 
motsvarandebedömning för högskolepedagogisk 
utbildning

• Möjlighet att inhämta högskolepedagogisk utbildning 
under anställningens 2 första år.

• Möjlighet att göra en ”motsvarandebedömning” av 
pedagogisk utbildning



Åtgärder för att underlätta rekrytering
• Gästprofessor: Inget krav på högskolepedagogisk 

utbildning/motsv. 
Särskilda skäl:

• För att rekrytera en professor ställs krav på 
högskolepedagogisk utbildning/motsv om det inte 
föreligger särskilda skäl.

• Särskilda skäl innebär: Om personen inte haft 
förutsättningar att inhämta denna utbildning eller på annat 
sätt inhämtat motsvarande kunskaper kan kravet frångås.

• Om det föreligger särskilda skäl ska den anställde 
genomgå en sådan utbildning så att behörighetskravet 
uppnås under de två första åren av anställningen.



Adjungerad professor

• Om anställningen är för ett år eller kortare eller med 
omfattningen 20 % eller lägre krävs enbart en anpassad 
högskolepedagogisk utbildning med hänsyn till de 
arbetsuppgifter som ska utföras.  

• Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska hänsyn tas 
till karaktären i den verksamhet sökande kommer från

• Avsteg från behörighetskraven får göras om personen har 
en unik kompetens av särskild vikt för den aktuella 
verksamheten eller för att stärka verksamhetens 
anknytning till det omgivande samhället. 



Omställningsavtal
FR 1 JANUARI 2015, ERSÄTTER TRYGGHETSAVTALET



Principöverenskommelse i 
avtalsrörelsen 2013

Stödja en effektiv omställning i den statliga sektorn och 
som stödjer:
- Arbetslinjen
- Möjlighet till ett längre arbetsliv
- Förändring och utveckling av statliga verksamhet
- Gäller från den 1 jan 2015
Trygghetsavtalet (TA) omfattar anställda som delges 
uppsägningsbesked eller vars tidsbegränsade anställning 
löper ut senast den 31 december 2014
Särskilda övergångsbestämmelser 2015/2016



Avtal om omställning

• Omställningsförmåner utifrån kvalificerande anställning 
hos funktionell arbetsgivare, dvs anställningstid vid LU

• Differentierad omfattning och tillgång beroende på 
anställningstid

- Samtal med stiftelsen
- Individuella åtgärder i stiftelsens regi
- Ekonomisk förstärkning



Avtal om omställning

Tillämpningsområde
• Uppsagd på grund av arbetsbrist (minst 12 månaders anställning)

• Tidsbegränsad anställning löper ut i enlighet med 
anställningsbeslut och pågått i:

– minst 2 år eller
– minst 3 år eller 
– minst 6 år ( 3 + 3(4))



Omställningsförmåner vid arbetsbrist

• Längre uppsägningstid (max 12 månader)
• Planeringssamtal
• Individuella omställningsåtgärder i stiftelsens regi
• Ekonomisk förstärkning

- 300 dagar med a-kasseförstärkning
- 780 dagar med inkomstförstärkning vid ny anställning 
med lägre lön

• Särskild pensionsersättning, om särskilda skäl
• Företagshälsovård



Omställningsförmåner -
tidsbegränsad anställning löper ut

Två års sammanhängande tidsbegränsad anställning
- planerings- och uppföljningssamtal
- Ev åtgärder i stiftelsens regi (max 6 dgr)

Tre års sammanhängande tidsbegränsad anställning
- Planerings- och uppföljningssamtal
- Ev individuella omställningsåtgärder i stiftelsens regi
- Ekonomisk förstärkning – a-kasseförstärkning 44 dgr



Omställningsförmåner –
tidsbegränsad anställning löper ut

Sex års sammanhängande tidsbegränsad anställning 
(inledande tre i en följd och efterföljande tre under en 
fyraårsperiod.)

- planerings- och uppföljningssamtal
- Individuella omställningsåtgärder i stiftelsens regi
- Ekonomisk förstärkning 
200 dagar med a-kasseförstärkning
440 dagar med inkomstförstärkning +
100 dagar antingen a-kasseförstärkning eller 
inkomstförstärkning

Observera att anställningstid i doktorandanställning räknas 
inte för att uppnå kravet på sex års anställningstid.



Övergångsbestämmelser
Tillsvidare anställda: Pensionsersättning enligt 
Trygghetsavtalet för dem som sägs upp under 2015 eller 
2016. Krav uppsagd på grund av arbetsbrist, uppfyller 
nuvarande krav om minst 4 år till pensionsålder 65 år och 
har minst 10 års sammanhängande statlig 
anställningstid.
Tidsbegränsat anställda vars anställning upphör under 
2015 eller 2016 och som den 1 jan 2015 varit anställda 
minst tre år under de senaste fyra åren omfattas av 
samtliga omställningsförmåner enligt 3 kap 5 §, dvs 
samma som de som varit anställda minst 6 år.



Ansvarsregler

Arbetsgivaren ska när en tidsbegränsad anställning om 
minst två år löper ut
- Medverka till att syftet med avtalet uppnås
- Informera arbetstagaren om avtalet. Viktigt att ”välja” rätt 

villkor!
- Skriftligen underrätta Trygghetsstiftelsen



Medieförmedlingstjänster
PLATSANNONSERING



Ny leverantör för platsannonsering

Nytt avtal tecknat med
Nowa Kommunikation
Södra Hamngatan 33
411 14 Göteborg
Tel. 020-564 564

Gäller för perioden 2014-06-01 – 2016-05-31



Avtalet del 1

1. Annonseringsverktyg:
– För att själva skapa platsannonser i ett digitalt verktyg.

Bara Nowa Kommunikation får användas

I nuläget har vi valt av avvakta med införandet av 
annonsverktyget



Avtalet del 2

2.   Platsannonser genom mediebyrå:
– Ta hjälp av mediebyrå för att skapa platsannonser
3 rangordnade företag:
1. Nowa Kommunikation
2. Promedia Sverige AB
3. Timecut AB

”Kan inte den först rankade leverantören åta sig uppdraget, 
alternativt inte svarar inom utsatt tid, ska förfrågan gå vidare 
till den leverantör som är rankad tvåa enligt rangordningen”.



Hur gör jag om jag vill göra en 
platsannons?

Nowa Kommunikation har LU’s mallar för annons-
utformning. Mallarna är oförändrade. Mejla all 
information om annonsen till:

Avropa@nowakommunikation.se

mailto:Avropa@nowakommunikation.se


Vilken information ska inkluderas?

• Beställare och kostnadsställe för fakturan
• Dina kontaktuppgifter (både telefon och mail)
• Önskad annonstext och rubrik
• Sluttextinformation / kontaktinformation i annonsen 
• Önskat format. 
• Önskade medier
• Önskade införandedatum 
• Om du önskar rådgivning kring annonsen



Vad kostar det?

Alla annonsbokningar Kostnad
Kostnad för bokning och förmedling 295:-
Materialleverans 195:-

Valbara kostnader Kostnad
Annonsproduktion, beroende på 
annonsstorlek

795:- - 1250:-

Rådgivning, copy och annan hjälp 500:-/timma



Information på PA-Online

Rekrytering

Teknisk/administrativ personal

Annonsering

Inom kort kommer uppdaterad information om platsannonsering att ligga 
på PA-Online under:
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