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Lathund/checklista för handläggning av doktorandanställning inför ansökan 

om uppehållstillstånd vid LTH 

Migrationsverkets handläggningstider för uppehållstillstånd är ca 3-6 månader om ansökan är 

korrekt ifylld. Vid eventuella felaktigheter och behov av kompletteringar kan det ta flera månader 

extra för att ansökan ska bli godkänd.  

Det finns därför möjlighet att använda sig av Lunds universitets relocationtjänster för att underlätta 

ansökningsprocessen (kostnad ca 6500 kr). Läs mer om relocationtjänster 

Mallarna för antagningsbeslut, studieintyg och anställningsintyg hittar ni på sida 3 i lathunden: 

http://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/lathund-uppehallstillstand-doktorander-

171121.pdf  

SPARA INTE NER MALLARNA! DE UPPDATERAS ALLTEFTERSOM MIGRATIONSVERKET 

FÖRÄNDRAR RUTINERNA. 

Aktivitet Ansvarig Klar 
1 Bifoga yttrandet i Varbi. Ska vara underskriven av prefekt. Institutionen  

2 Meddela personalsamordnaren att den som ska anställas är 
tredjelandsmedborgare. 

Institutionen  

3 Ändra status i Varbi för föreslagen kandidat till erbjuden anställning. PS  

4 Skicka erinran från Varbi och meddela institutionen datum för sista 
möjliga dag för erinran. 

PS  

5 Bifoga individuell studieplan (ISP) i Varbi. Ska vara underskriven av 
doktorand, handledare och prefekt. 
OBS!  

 Sätt ett rimligt antagningsdatum. Migrationsverkets 
handläggningstid av uppehållstillstånd är ca 3-6 månader. 
Tidigt datum påskyndar inte hastigheten av handläggningen. 
 

 Angivet startdatum i yttrandet ska vara samma som 
antagningsdatumet i ISP’n. 

Institutionen  

6 Bifoga antagningsbeslut i Varbi (se mall). Ska vara underskriven av 
prefekt.  
OBS!  

 Erinranstiden måste ha löpt ut innan beslut kan fattas. 
 

 Beslutsdatum = ett datum före antagningen i Ladok är 
registrerad. 

 

 Fyll i SAMTLIGA uppgifter. 

Institutionen  

7 För antagning - meddela utbildningskoordinatorn för 
forskarutbildning på LTHs kansli via Varbi. Skriv Klar för antagning 
som rubrik och personens namn + startdatum i meddelandet. 

PS  

8 Handläggning av antagning i Ladok. Utb. koord  

9 Meddela PS och administratör på institutionen att antagningen är 
gjord. Registrera informationen i ”pratbubbla” på personen i ärendet. 

Utb. koord  

10 Bifoga studieintyg och anställningsintyg i Varbi (se mallar). Ska vara 
underskrivna av prefekt. 
OBS!  

 Intygen får inte skrivas innan utbildningskoordinatorn har 
handlagt antagningen i Ladok och meddelat PS och 
administratör. 

Institutionen  

http://www.hr-webben.lu.se/kompetensforsorjning-fran-rekrytering-till-avveckling/internationell-personal/relocationtjanster
http://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/lathund-uppehallstillstand-doktorander-171121.pdf
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Förslag: ange administratör på institution som kontaktperson 
i anställningsintyget. 
 

 Fyll i SAMTLIGA uppgifter. 

11 Expediera intygen i original till den blivande doktoranden eller 
eventuellt till upphandlat relocationföretag som nu kan söka 
uppehållstillstånd på Migrationsverkets webb. 

Institutionen  

12 Originalbeslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket skickas till 
doktoranden. Kopia skickas till institutionen. 

Migrations-
verket 

 

13 Bifoga kopia på beslut om uppehållstillstånd i Varbi och meddela PS 
att det är gjort. 

Institutionen  

14 Ansök om samordningsnummer eller personnummer. Institutionen  

15 När samordningsnummer/personnummer finns meddela PS. Institutionen  

16 Komplettera underlaget i boll 1 i Varbi med anställningstid, 
månadslön, arbetsställe och kontering.  
 
Vid undantag från ingångslön skickas motivering från prefekt till 
prorektor. Prorektors godkännande registreras som en kommentar på 
ärendet i både Varbi och Primula.  

Institutionen  

17 Komplettera anställningsinformationen i Primula och skicka ärendet 
vidare för granskning. 

PS  

18 Granska underlaget i boll 1 i Varbi och sätter status Anställd på 
kandidat. Ärende genereras i Primula och information förs över från 
Varbi till Primula.  

PS  

19 Granska ärendet i Primula. PS  

20 Skriver ut ett anställningsbeslut och får underskrift av personalchef 
LTH (om delegation finns – annars till prefekt).  

PS  

21 Diarieför beslutet i Varbi som ett tillsättningsbeslut. PS  

23 Expediera beslutet till doktoranden och institution enligt gällande 
rutiner.  

PS  

24 Skicka ärendet för attest i Primula. PS  

25 Ansvarig chef för kostnadsstället attesterar ärendet i Primula. 
 
I tidplanen för utbetalningar från Primula finns information om sista 
dag för attest (kring den 11:e varje månad). 

Chef på 
institutionen 

 

26 Underrätta Skatteverket om anställning av tredjelandsmedborgare. 
Läs mer om anställning av tredjelandsmedborgare på Skatteverkets 
webbplats 
Bifoga kopia på blanketten (SKV1160) i Varbi. 

Institutionen  

27 Arkivera ärendet i Varbi 
Följande information/dokument ska finnas i ärendet: 

 Arbetsförmedlingens annons-ID 

 ISP 

 Yttrande 

 Antagningsbeslut 

 Studieintyg 

 Anställningsintyg 

 Kopia på uppehållstillståndet 

 Anställningsbeslut 

 Underrättelse till Skatteverket 

 Ev. godkännande om högre lön från prorektor 

PS  

 

Mer information på HR-webben: http://www.hr-webben.lu.se/kompetensforsorjning-fran-

rekrytering-till-avveckling/internationell-personal/infor-ankomst 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/internationellanstallning/anstallningavtredjelandsmedborgare.4.353fa3f313ec5f91b95ba1.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/internationellanstallning/anstallningavtredjelandsmedborgare.4.353fa3f313ec5f91b95ba1.html
http://www.hr-webben.lu.se/kompetensforsorjning-fran-rekrytering-till-avveckling/internationell-personal/infor-ankomst
http://www.hr-webben.lu.se/kompetensforsorjning-fran-rekrytering-till-avveckling/internationell-personal/infor-ankomst

