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Nyheter i Villkorsavtalet
• Från och med 1 

januari 2018, spara 
max 30 semesterdagar

• Ny avstängningsregel
• Kvalifikationsregel 

införd i bestämmelsen 
om tjänstledighet

• Ingen bortre gräns vid 
sjukpenningtillägg



Sparad semester

• Om rätt till mer än 20 semesterdagar med semesterlön, 
rätt att spara de överskjutande dagarna

• Får spara maximalt:
– 35 dagar t o m 2017
– 30 dagar fr o m 2018

• Överskjutande dagar ska tas ut under en femårsperiod 
fram t.o.m. den 31 december 2022

• Fler än 35 sparade dagar 180101 – ska betalas ut 
http://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/semesterersattning-
begaran-om-kontant-ersattning-151211.pdf

http://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/semesterersattning-begaran-om-kontant-ersattning-151211.pdf


Ny regel om avstängning

• Om så nödvändigtvis måste ske kan en arbetstagare, 
som på goda grunder misstänks för brottslighet eller 
annat grovt åsidosättande som kan föranleda skiljande 
från anställningen och situationen är sådan att en fortsatt 
närvaro på arbetsplatsen riskerar att allvarligt rubba 
förtroendet för arbetstagarens opartiskhet, eller skada 
myndighetens anseende eller försvåra den fortsatta 
utredningen, i avvaktan på arbetsgivarens slutliga 
ställningstagande avstängas från arbete. 



Forts. avstängning

• Högst 30 kalenderdagar i taget 
• Arbetstagaren behåller sina anställningsförmåner
• Ett beslut om avstängning ska hanteras enligt MBL. 

Detsamma gäller vid förlängd avstängning om inte 
parterna kommer överens om annat. 

• Gäller inte arbetstagare med fullmaktsanställning



Kvalifikationstid vid tjänstledighet
• 13 kap. 2 § villkorsavtalet
• Tjänstledig från tillsvidareanställning inom avtalsområdet för 

visstidsanställning inom avtalsområdet
• Helt tjänstledig
• Huvudregel två år
• NYTT: kvalifikationstid

– 12 månaders tillsvidareanställning (inkl. provanställning)
– Ska uppfyllas inför varje ny ledighet efter återgång i 

ordinarie arbete
– Ingen ny kvalifikationstid vid förnyelse utan avbrott



Bortre gräns slopas

• Bortre gränsen för sjukpenningtillägg på fortsättningsnivå 
slopas. Idag 915 dagar.



Ny Bitr. universitetslektor, enligt HF

• ”Främst” de som avlagt doktorsexamen för högst 5 år 
sedan, om inte särskilda skäl föreligger

• Anställning 4-6 år, ska bestämmas innan utlysningen
• Kan förlängas ytterligare 2 år pga särskilda skäl, dvs 

sjukdom och föräldraledighet 
• Annan tjänstledighet bör inte beviljas



Ny Bitr. universitetslektor, enligt HF

• Rätt att söka befordran till universitetslektor
• Avslag kan överklagas
• Vid avslag – karenstid att anställa enligt LAS i 6 månader. 

Gäller inte om personen sökt en utlyst anställning och fått 
den i konkurrens utifrån förtjänst och skicklighet



Ny Biträdande universitetslektor

• Kan användas vid LU för anställningar utlysta från 1 april 
2018

• Arbete med kravprofil kan påbörjas innan dess
• Utlyst innan 1 april 2018 – den nuvarande BUL-en och 

det regelverket



Förslag på andra ändringar i 
anställningsordningen

Adjungerade lektorer och adjunkter:
• Idag krav på 5 veckors högskolepedagogisk utbildning vid 

anställningstillfället
• Möjlighet till fakultetsvisa riktlinjer för att ge undantag till 

kravet vid anställningstillfället  genomgå under de två 
första åren

• Se även Strategi för lärare vid LTH – rekrytering och 
karriärvägar, STYR 2017/957



Riktlinjer för anställning som professor 
och som universitetslektor

• Beskriver hur behörighetskrav och bedömningsgrunder 
från HF och anställningsordningen för anställning som 
professor ska tolkas och tillämpas vid LTH

• Beskriver vilka kriterier som ska vara uppfyllda vid 
rekrytering respektive befordran

• Finns vissa skillnader vid rekrytering respektive befordran
• Finns på LTHs medarbetarwebb



Strategi för lärare vid LTH – rekrytering 
och karriärvägar

• Rektor LTH fattat ett nytt strategibeslut 170627
• Strategi för kompetensförsörjning av lärare
• LUs och LTHs strategiska planer ligger som grund
• Syfte att skapa öppenhet och transparens



Rekryteringsprocessen
Rekryteringsprocessen ska vara professionell, transparent 
och kvalitetssäkrad. Anställningar ska, om inte särskilda
skäl föreligger:
• annonseras ut i konkurrens
• annonseras på svenska och engelska
• annonseras nationellt och internationellt
• vara öppet formulerade och attrahera sökande av båda könen, 

nationella och internationella
Med ”särskilda skäl” avses t. ex. om det finns personer inom LU som är 
under omplacering eller om det finns personer med företrädesrätt

Undantag kan göras för anställningar där goda kunskaper i svenska är 
ett krav



Jämställdhet

Ledigkungjord anställning som lärare som inte har behöriga 
sökande av båda könen:
• Ärendet lyftas till LTHs rektor för beslut om vidare 

beredning
• Gäller alla läraranställningar, inkl postdoktor
• Beskrivning av processen, sökfältet och vad institutionen 

gjort för att främja jämställdheten vid institutionen ska tas 
fram



Biträdande universitetslektor

• Hanteras numera i LTHs rekryteringsnämnd
• Sakkunnigprövning 



Adjungerade professorer

Omfattning max 20%:
Måste genomgå minst en för adj professorer anpassad 
högskolepedagogisk utbildning under anställningens två 
första år
Omfattning mer än 20%:
Måste genomgå 5 veckors högskolepedagogisk utbildning 
under anställningens två första år

Anställningen kan inte förlängas om dessa krav inte är 
uppfyllda!



Adjungerade lektorer och adjunkter

Måste genomgå 5 veckors högskolepedagogisk utbildning 
under anställningens två första år

Anställningen kan inte förlängas om dessa krav inte är 
uppfyllda!





Anställning som forskare

• Huvudspåret är att alla som undervisar och forskar ska ha 
en läraranställning

• Forskare tillsvidare anställs i undantagsfall
• Forskare tillsvidare kan omvandlas till läraranställning, 

efter prövning av behörighet



Anställning som universitetsadjunkt

• Huvudspår – lärare ska ha avlagt doktorsexamen
• Adjunkter anställs i undantagsfall, särskilda skäl t ex 

extern yrkeskoppling nödvändig för undervisningen
• Tillsvidareanställd adjunkt bör ges möjlighet att 

forskarstudera



Kompetensutvecklingsplan och 
befordran

• Alla anställda ska ha en kompetensutvecklingsplan
• Särskilt viktigt för de med meriteringsanställning
• En systematisk planering för meritering inför befordran till 

universitetslektor
• Regler för befordran



Nyheter befordran och docent

Befordran till professor:
Om avslag – ny ansökan tidigast 2 år efter att den förra 
ansökan inlämnats

Docent:
Om avslag – ny ansökan tidigast 1 år efter att den förra 
ansökan inlämnats



Utbildning för unga forskare
PostDoc Training – PostDoc Career Success
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/kompetens
utveckling/karriar-och-kompetensutveckling-inom-akademin

Online course for PhD students: Career Control for 
Researchers 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/kompetens
utveckling/karriar-och-kompetensutveckling-inom-akademin

Kostnadsfria utbildningar. Anmälan via Kompetensportalen

http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/kompetensutveckling/karriar-och-kompetensutveckling-inom-akademin
http://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/kompetensutveckling/karriar-och-kompetensutveckling-inom-akademin


Lise Meitner-seminarium – påminnelse!

• 8 december, kl 13.15-16.30, IKDC, Stora hörsalen
• Anmälan senast 5 december! www.lth.se/lmseminar

• Viktigt för fortsättningen av Lise Meitner
• Del i utvärderingen om hur kunskap delas. Uppföljning 

och utvärdering av Lise Meitner-professuren.
• Input för de prefekter (institutioner) som avser att 

nominera till LM professuren framöver och arbeta med 
jämställdhetsfrågor inom sina respektive institutioner så 
kan det vara ett stöd för dem inför framtida rekryteringar.

http://www.lth.se/lmseminar


Jämställdhetsmedel

• Möjligt att ansöka om antingen medel för gästprofessor i 
Hedda Anderssons namn eller medel för jämställdhets-
satsningar som i förlängningen leder till en jämn 
könsbalans bland professorer. Deadline - 26 januari. 

• Möjligt att söka medel för satsningar som syftar till att 
främja jämställdhet, likabehandling och mångfald för 
övriga delar av verksamheten. Deadline - 1 februari. 

• Mer info på Medarbetarwebben. 



Uppehållstillstånd för doktorander 
från tredje land vid LTH



Bakgrund 

• Migrationsverkets handläggningstider för 
uppehållstillstånd ligger på 3-6 månader om ansökan är 
korrekt ifylld och alla dokument de kräver bifogas. 

– Tips! Använd LUs relocationtjänster.
• Tre intyg ska bifogas vid ansökan: 

– Antagningsbeslut
– Studieintyg 
– Anställningsintyg 



Process
1. Personaladministratör bifogar individuell studieplan och 

meddelar att det är en tredjelandsmedborgare. 
OBS! Rimligt antagningsdatum. 

2. Personalsamordnare meddelar utbildningskoordinator 
för forskarutbildning. 

3. Utbildningskoordinator handlägger antagningen. 
Meddelar personaladministratör och 
personalsamordnare när doktoranden är antagen. 



4. Personaladministratören skriver intygen:
- Antagningsbeslut, studieintyg och anställningsintyg.
- Finns mallar ( HR-webben). 
OBS!
• Intygen får inte skrivas före utbildningskoordinatorn har 

meddelat att antagningen av doktoranden är klar. 
• Beslutsdatum för antagningen är det datum då 

utbildningskoordinatorn gjorde antagningen. 
• Viktigt att fylla i samtliga uppgifter som efterfrågas i 

mallarna. 

Process forts.



5. Prefekten ska signera beslut och intyg.

6. Personaladministratör bifogar beslut och intyg i 
rekryteringssystemet. 
Expedierar original till doktoranden som nu kan ansöka om 
uppehållstillstånd. (Ev hjälp av relocationföretag). 

7. Originalbeslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket 
skickas till doktorand. 
Kopia skickas till institution. 

Process forts.



8. Personaladministratör bifogar beslutet och meddelar 
personalsamordnare.  

9. Personalsamordnare skriver anställningsbeslut och 
expedierar beslutet. 
(dubbelkollar antagnings- och anställningsdatum). 

10. Personaladministratör anmäler doktoranden till 
Skatteverket. 

Process forts.



Material och länkar: 
• Lathund för uppehållstillstånd för doktorander vid LTH.
• Mallar till intyg: http://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-

webben.lu.se/files/lathund-uppehallstillstand-doktorander-170905.pdf

• Information på HR-webben: http://www.hr-
webben.lu.se/kompetensforsorjning-fran-rekrytering-till-
avveckling/internationell-personal/infor-ankomst

• Relocation: http://www.hr-webben.lu.se/kompetensforsorjning-fran-
rekrytering-till-avveckling/internationell-personal/relocationtjanster

• Skatteverket: 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/inte
rnationellanstallning/anstallningavtredjelandsmedborgare.4.353fa3f313
ec5f91b95ba1.html

http://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/lathund-uppehallstillstand-doktorander-170905.pdf
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/relocationtjanster
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/internationellanstallning/anstallningavtredjelandsmedborgare.4.353fa3f313ec5f91b95ba1.html


Tidiga signaler  på ohälsa samt 
rehabilitering
KRISTINA FORS



Hälsokorset



Tidiga signaler på ohälsa

• Bristande motivation, nedstämdhet, blir lättare irriterad än 
tidigare, drar sig undan

• Försämrad koncentrationsförmåga, ökad glömska, 
svårare att komma igång och ta initiativ, svårare att fatta 
beslut

• Låg kvalitet på eller sen leverans av arbetsresultat
• Konflikter, samarbetssvårigheter, kränkningar, 

trakasserier
• Värk, sömnbesvär, mag-tarmbesvär, hjärtklappning
• Sjukskrivningar, korttidsfrånvaro, sjuknärvaro

http://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/rehabilitering/initiera-rehabilitering/tidiga-
signaler om ohalsa



Rehabiliteringsprocessen vid LU
www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/rehabilitering

http://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/rehabilitering


Omtankesamtal…

ska genomföras då

• medarbetarens sjukskrivning 
beräknas bli mer än 14 dagar.

kan även genomföras då 

• medarbetaren visar tecken på ohälsa 
trots närvaro på arbetsplatsen

• varit sjuk 3 ggr på 6 månader 
(upprepad korttidsfrånvaro)



Rehabiliteringssamtal…

ska genomföras då

• medarbetaren varit sjuk 6 ggr på 12 
månader (upprepad 
korttidsfrånvaro) eller

• medarbetarens sjukskrivning 
beräknas bli mer än 28 dagar.

Rehabsamtalet skall genomföras senast 
en månad efter insjuknande, dvs senast 
dag 28. Resulterar i en 
rehabiliteringsplan.



Framgångsfaktorer
• Medarbetaren egen medverkan, vilja och motivation
• Struktur på rehabiliteringsarbetet

• Chefens kontakt med den anställde
• Chef och kollegor vill ha medarbetaren tillbaka
• Sjukskrivningens längd och upplägg
• Dokumentation

 Starta tidigt!
 Fortlöpande följa behov
 Mål
 Uppföljning
 Samarbete med medarbetaren och myndigheter
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