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1 Inledning 
I denna handbok anges hur rekryteringsprocessen vid X-högskolan går till vid befordran samt 
rekrytering av lärare. Rekryteringsprocessen följer X-högskolans anställningsordning. 

Handboken reglerar fö Ijande: 
• Lärare: högskoleadjunkt, högskolelektor och professor 
• Befordran från högskoleadjunkt till högskolelektor samt från högskolelektor till 

professor 
• Adjungerad lärare (högskoleadjunkt, högskolelektor samt professor) 
• Gäst lärare 

2 Anställning av lärare 

3 Befordran 
En högskoleladjunkt som är anställd tills vidare vid X-högskolan kan ansöka om att befordras 
till en anställning tills vidare som högskolelektor. En högskoleladjunkt ska befordras till 
högskolelektor om han eller hon har behörighet för en sådan anställning. 

En högskolelektor som är anställd tills vidare vid X-högskolan kan ansöka om att befordras 
till en anställning tills vidare som professor. En högskolelektor ska befordras till anställning 
som professor om han eller hon har behörighet för en sådan anställning. 

Vid ansökan om befordran ska ansökan beredas av prefekten innan handlingarna går ut för 
sakkunnigprövning. Prefekten ska granska ansökan och yttra sig över denna i relation till X
högskolans riktlinjer rör befordran i aktuelliärarkategori. Ämnesområdet för den 
anställningen som befordran söks till ska vara detsamma som för den nuvarande 
anställningen. 

En högskoleladjunkt som vill ansöka om befordran till högskolelektor, eller en högskolelektor 
som vill ansöka om befordran till professor, ska inlämna sin ansökan till Y-nämnden. 

En ansökan om befordran ska innehålla följande två delar (A och B): 

A. Ansökan (skickas in av sökande): 
• Meritportfölj uppställd i enlighet med X-högskolans mall 
• Anställningsavtal 
• Examensbevis disputation (gäller endast befordran till högskolelektor) 
• Intyg om huvudhandledarskap, exempelvis LADOK-utdrag (gäller endast befordran 

till professor) 
• Eventuella sakkunnigutlåtanden om sådana redan finns (rar inte vara äldre än 5 år) 

B. Förslag på sakkunniga (skickas in av prefekt): 
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Två sakkunniga vid befordran till högskolelektor respektive tre sakkunniga vid befordran till 
professor. I forslaget ska en motivering till varfor de foreslagits som sakkunniga och 
fullständiga kontaktuppgifter till samtliga ingå. 

De sakkunniga ska vara professorer eller ... och särskilt fortrogna med anställningens 
ämnesområde. Samtliga sakkunniga ska hämtas utanfor X-högskolan. Två sakkunniga tar ej 
vara verksamma vid samma akademiska institution. Båda könen ska vara representerade, 
såvida inte synnerliga skäl foreligger - i så fall ska prefekten inkomma med en särskild 
forklaring. Innan forslag om sakkunniga lämnas till Y-nämnden, ska prefekten på forhand 
tillfråga dessa personer om de kan åta sig uppdraget. Prefekten ska även ha undersökt 
eventuella jävforhållanden mellan de foreslagna sakkunniga och den sökande. 

Y-nämnden bedömer om sakkunniggranskning ska göras. Om yttranden från sakkunniga ska 
inhämtas, utser nämnden på forslag av berörd prefekt minst två respektive tre sakkunniga. 

De sakkunniga ska i var sitt yttrande ange om sökanden uppfYller behörighetskraven eller inte 
och utifrån det meddela huruvida den sökande ska befordras eller inte. I det fall ett 
sakkunnigutlåtande bedöms av Y-nämnden som ofullständigt ska aktuell sakkunnig kontaktas 
for kompletteringar. I det fallet att sakkunnigutlåtandena inte kan bilda underlag for Y
nämndens behandling ska ytterligare sakkunniga utses. 

Y-nämnden bedömer med ledning av sakkunnigas yttranden om den sökande uppfyller 
behörighetskraven eller inte, samt foreslår till rektor om sökanden ska befordras eller inte. 
Rektor fattar beslut om befordran alternativt om avslag på ansökan om befordran. Om beslutet 
innebär avslag på ansökan om befordran, ska anledningen till detta motiveras i beslutet. 

Som stöd har en checklista for befordran utarbetats, se bilaga. 

4 Anställning av adjungerade lärare 
Ett forslag om adjungering kan prövas på såväl professors-, högskolelektors- och 
högskoleadjunktsnivå. En adjungerad lärare kan finansieras av antingen den adjungerade 
personens huvudarbetsgivare eller av X-högskolan. Normalt står huvudarbetsgivaren for 
finansieringen. Som stöd har checklistor for adjungering och fomyad adjungering utarbetats, 
se bilagor. 

En adjungerad lärare ska ha en akademisk grundskicklighet på motsvarande lärarnivå och 
adjungeringen ska vara av vikt for X-högskolan. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga 
verksamhet utanfor högskoleområdet. Det innebär att omfattningen vid X-högskolan kan 
uppgå till högst 50 procent. Omfattningen ska ej understiga 20 procent. En adjungerad lärare 
ska anställas tills vidare, dock längst tre år. Anställningen Tar fomyas. Den sammanlagda 
anställningstiden som adjungerad lärare får dock omfatta högst tolv år. 

Ansökan om att anställa en adjungerad lärare ska innehålla fdljande sex delar (A-F): 

A. Förslag ska vara från två professorer där prefekten kan vara den ena förslagsställaren. Av 
forslaget ska framgå: 

• Namn på foreslagen person, ämnesområde och institution 
• Adjungeringens längd (år) och omfattning (procent av heltid) 
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• Adjungeringens nytta fOr X-högskolan 
• Arbetsuppgifter (aktivitetsplan) 
• Finansiering 
• Förslag på två (högskolelektor) respektive tre sakkunniga (professor). I förslaget ska 

en motivering till varför de valts som sakkunniga och fullständiga kontaktuppgifter till 
samtliga ingå. De sakkunniga ska ha tackat ja till uppdraget innan ansökan skickas till 
Y-nämnden. 

B. Tillstyrkan från prefekten om denne inte är en av förslagsställarna. 

C. Medgivande från huvudarbetsgivaren med uppgift om: 
• Adjungeringens längd (år) och omfattning (procent av heltid) 
• Finansiering 

D. Den föreslagnes anställningsavtal (eller motsvarande) 

E. Viljeyttring från den föreslagne 

F. Den föreslagnes meritportfölj uppställd i enlighet med X-högskolans mall 

Y-nämnden gör en prövning av adjungeringens vikt för X-högskolan. Om Y-nämnden anser 
att den föreslagna adjungeringen är till nytta för X-högskolan, utser nämnden på förslag av 
berörd prefekt minst två (högskolelektor) respektive tre sakkunniga (professor). Om 
sakkunnigprövning inom samma eller närliggande ämnesområde gjorts under den senaste 
femårsperioden, behöver ej ny sakkunnigprövning göras. 

De sakkunniga ska vara professorer eller ... och särskilt förtrogna med anställningens 
ämnesområde. Samtliga sakkunniga ska hämtas utanför X-högskolan. De sakkunniga får ej 
vara verksamma vid samma akademiska institution. Båda könen ska vara representerade, 
såvida inte synnerliga skäl föreligger - i så fall ska prefekten inkomma med en särskild 
förklaring. 

Innan förslag om sakkunniga lämnas till Y-nämnden ska prefekten tillfråga dessa personer om 
de kan åta sig uppdraget. Prefekten ska även ha undersökt eventuella jävförhållanden mellan 
de föreslagna sakkunniga och den sökande. Förslag på sakkunniga ska omfatta en motivering 
till varför de föreslagits som sakkunniga och fullständiga kontaktuppgifter till samtliga ska 
ingå. 

De sakkunniga ska i var sitt yttrande redogöra för skickligheten hos den förslagna personen 
och om han eller hon är behörig för anställning eller inte. I det fall ett sakkunnigutlåtande 
bedöms av Y-nämnden som ofullständigt ska aktuell sakkunnig kontaktas för kompletteringar. 
I det fallet att sakkunnigutlåtandena inte kan bilda underlag för Y-nämndens behandling ska 
ytterligare sakkunniga utses. 

Y-nämnden lämnar förslag till om anställning bör komma i fråga eller inte. Rektor fattar 
beslut om anställning. 
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4.1 Förnyad anställning av adjungerad lärare 

Vid fomyad anställning ska Y-nämnden göra en prövning av vad personen bidragit med till 
verksamheten under den period personen har varit anställd vid X-högskolan. Y-nämnden ska 
även bedöma vikten aven fortsatt anställning for X-högskolan. 

Ansökan om att förnya anställningen för en person som adjungerad lärare ska innehålla 
följande sex delar (A-F): 

A. Förslag ska vara från två professorer där prefekten kan vara den ena forslagsställaren. Av 
förslaget ska framgå: 

• Namn på foreslagen person, ämnesområde och institution 
• Adjungeringens längd (år) och omfattning (procent av heltid) 
• Adjungeringens nytta for X-högskolan 
• Arbetsuppgifter (aktivitetsplan) 
• Finansiering 
• Redovisning av aktiviteter for den gångna adjungeringsperioden 

B. Tillstyrkan från prefekten om denne inte är en av forslagsställarna 

C. Medgivande från huvudarbetsgivaren med uppgift om: 
• Adjungeringens längd (år) och omfattning (procent av heltid) 
• Finansiering 

D. Den foreslagnes anställningsavtal ( eller motsvarande) 

E. Viljeyttring från den föreslagne 

F. Den foreslagnes meritportfolj uppställd i enlighet med X-högskolans mall 

Y-nämnden tar ställning till adjungeringens fortsatta nytta för X-högskolan. Y-nämnden 
lämnar förslag till om anställning bör komma i fråga eller inte.Rektor fattar beslut om 
anställning. 

5 Anställning av gästiärare 
En lärare som är anställd vid någon annan högskola/universitet, svenskt eller utländskt, 
foretag eller någon annan myndighet eller organisation kan anställas som gästiärare vid X
högskolan. En gästIärare vid X-högskolan ska ha en tydlig anknytning till X-högskolan samt 
delta i verksamhet såsom konstnärligt utvecklingsarbete, forskning, utbildning på grund
högre och avancerad nivå. 

Som stöd har en checklista for anställning av gäst lärare och förnyad anställning av gäst lärare 
utarbetats, se bilagor. 

Omfattningen aven anställning som gäst lärare kan variera mellan 20 och 100 procent. En 
gäst lärare ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. Sådan anställning får 
fornyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år. 
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Ansökan om att anställa en person som gäst lärare ska innehålla följande sex delar (A-F): 

A. Förslag ska vara från två professorer där prefekten kan vara den ena förslagsställaren. Av 
förslaget ska framgå: 

• Namn på föreslagen person, ämnesområde och institution 
• Anställningens längd (år) och omfattning (procent av heltid) 
• Anställningens nytta för X-högskolan 
• Arbetsuppgifter (aktivitetsplan) 
• Finansiering (X-högskolan ska finansiera anställningen om den ligger utanför personens 

huvudsakliga anställning) 
• Förslag på två (högskolelektor) respektive tre sakkunniga (professor). I förslaget ska en 

motivering till varför de valts som sakkunniga och fullständiga kontaktuppgifter till 
samtliga ingå. De sakkunniga ska ha tackat ja till uppdraget innan ansökan skickas till 
Y-nämnden. 

B. Tillstyrkan från prefekten om denne inte är en av förslagsställarna 

c. Medgivande från arbetsgivaren (om arbetet sker inom ramen för huvudanställningen). 
Medgivandet ska innehålla uppgift om: 

• Adjungeringens längd (år) och omfattning (procent av heltid) 
• Finansiering 

D. Den fåreslagnes anställningsavtal (eller motsvarande) 

E. Viljeyttring från den fåreslagne 

F. Den föreslagnes meritportfålj uppställd i enlighet med X-högskolans mall 

Y-nämnden gör en prövning av gästläraranstäIlningens vikt får X-högskolan. Om Y-nämnden 
anser att den föreslagna anställningen är till nytta får X-högskolan, utser nämnden på fårslag 
av berörd prefekt minst två (högskolelektor) respektive tre sakkunniga (professor). Om 
sakkunnigprövning inom samma eller närliggande ämnesområde gjorts under den senaste 
femårsperioden, behöver ej ny sakkunnigprövning göras. 

De sakkunniga ska vara professorer eller ... och särskilt fårtrogna med anställningens 
ämnesområde. Samtliga sakkunniga ska hämtas utanfår X-högskolan. Två sakkunniga får ej 
vara verksamma vid samma akademiska institution. Båda könen ska vara representerade, 
såvida inte synnerliga skäl föreligger - i så fall ska prefekten inkomma med en särskild 
fårklaring. Innan förslag om sakkunniga lämnas till Y-nämnden, ska prefekten tillfråga dessa 
personer om de kan åta sig uppdraget. Prefekten ska även ha undersökt eventuella 
jävfårhållanden mellan de fåreslagna sakkunniga och den sökande. Förslag på sakkunniga ska 
omfatta en motivering till varför de fåreslagits som sakkunniga och fullständiga 
kontaktuppgifter till samtliga ska ingå. 

De sakkunniga ska i var sitt yttrande redogöra får skickligheten hos den förslagna personen 
och om han eller hon är behörig för anställning eller inte. l det fall ett sakkunnigutlåtande 
bedöms av Y-nämnden som ofullständigt ska aktuell sakkunnig kontaktas för kompletteringar. 
l det fallet att sakkunnigutlåtandena inte kan bilda underlag för Y-nämndens behandling ska 
ytterligare sakkunniga utses. 
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Y-nämnden lämnar forslag till om anställning bör komma i fråga eller inte. Rektor fattar 
beslut om anställning. 

5.1.1 Förnyad anställning av gästiärare 
Vid fomyad anställning av gästlärare ska Y-nämnden göra en prövning av vad personen 
bidragit med till verksamheten under den period personen har varit anställd vid X-högskolan. 
Y-nämnden ska även bedöma vikten aven fortsatt anställning for X-högskolan. 

Ansökan om att fomya anställningen for en person som gäst lärare ska innehålla foljande sex 
delar (A-F): 

A. Förslag ska vara från två professorer där prefekten kan vara den ena forslagsställaren. Av 
forslaget ska framgå: 

• Namn på foreslagen person, ämnesområde och institution 
• Adjungeringens längd (år) och omfattning (procent av heltid) 
• Anställningens nytta for X-högskolan 
• Arbetsuppgifter (aktivitetsplan) 
• Finansiering (X-högskolan ska finansiera anställningen om den ligger utanfor 

personens huvudsakliga anställning) 
• Redovisning av aktiviteter for den gångna anställningsperioden 

B. Tillstyrkan från prefekten om denne inte är en av forslagsställarna 

c. Medgivande från arbetsgivaren (om arbetet sker inom ramen for huvudanställningen). 
Medgivandet ska innehålla uppgift om: 

• Adjungeringens längd (år) och omfattning (procent av heltid) 
• Finansiering 

D. Den foreslagnes anställningsavtal (eller motsvarande) 

E. Viljeyttring från den foreslagne 

F. Den foreslagnes meritportfolj uppställd i enlighet med X -högskolans mall 

Y-nämnden tar ställning till anställningens fortsatta nytta for X-högskolan. Y-nämnden lämnar 
forslag till om anställning bör komma i fråga eller inte. Rektor fattar beslut om anställning. 

6 Överklaganden 
Enligt högskoleforordningen får foljande beslut som rör anställnings- och befordringsärenden 
överklagas till Överklagandenämnden for högskolan: I 

- Beslut om anställning vid en statlig högskola, med undantag av anställning som doktorand. 
- Beslut om att avslå en ansökan om befordran till professor respektive högsko lelektor. 
- Beslut om att avslå en begäran om anställning som professor. 

I 12 kap 2 § högskoleförordningen 
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Vid ärende rörande befordran tillställs Överklagandet Överklagandenämnden för högskolan 
men inlämnas till X-högskolan (registrator) senast den dag som anges i beslut. 

Ansvarig handläggare i ärendet kontrollerar om överklagandet är formellt riktigt. Om inte, 
avvisas överklagandet av rektor. Om överklagandet är riktigt ska Y-nämnden yttra sig i 
ärendet. Protokoll från detta sammanträde samt inkomna yttranden överlämnas till rektor som 
avger X-högskolans yttrande i ärendet. Handlingarna insänds därefter till 
Överklagandenämnden för högskolan. 

Överklagandenämndens beslut rar inte överklagas.2 

6.1 Överklaganderutiner vid anställning 

l. När ett överklagande har kommit in till X-högskolan ska den personalansvariga först 
pröva om överklagandet har skett i rätt tid. Om överklagandet inkommit för sent ska 
det awisas. Skrivelsen ska inte avvisas om förseningen beror på att X-högskolan har 
lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar. Skrivelsen ska inte 
heller avvisas om den inom överklagandetiden har kommit in till 
Överklagande nämnden för högskolan. I ett sådant fall ska nämnden vidarebefordra 
skrivelsen till X-högskolan och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom 
in till nämnden. Ett beslut om att awisa ett överklagande rar i sin tur överklagas på 
samma sätt som det beslutet i huvudsaken som tidigare överklagats. 

2. Därefter prövar X-högskolan om personen som skickat in överklagandet är behörig att 
överklaga beslutet - behörig att överklaga beslutet är den person som beslutet angår 
om det har gått henne/honom emot, dvs. de sökande till den aktuella anställningen som 
beslutet berör. 

Ett överklagande som inkommer till X-högskolan ska vara skriftligt och ställt till 
ÖVerklagandenämnden. Det ska innehålla uppgift om vem som överklagar, vilket 
beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som begärs och motivering till det. 
ÖVerklagandet ska vara undertecknat och med adressuppgift till den person som 
överklagar. 

3. X-högskolan kan välja att ompröva sitt tidigare beslut (det beslut som överklagats). 
Om X-högskolan finner att dess tidigare beslut är uppenbart oriktigt på grund av nya 
omständigheter eller av någon annan anledning, ska X -högskolan ändra beslutet om 
det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 
Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att 
beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition). 

Om X-högskolan själv ändrar beslutet så som klaganden begär, förfaller överklagandet 
(i så fall ska inte överklagandet prövas, dvs. inte skickas vidare till 
Överklagandenämnden). Om X-högskolan ändrar beslutet på annat sätt än klaganden 
begär, ska överklagandet anses omfatta det nya beslutet, om det inte ska avvisas pga. 
att den inkommit för sent till X-högskolan. 

2 12 kap 3 § högskolefOrordningen 
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4. Om X-högskolan inte omprövar sitt tidigare beslut ska överklagandet överlämnas 
tillsammans med handlingarna i ärendet samt eventuellt ett eget yttrande till 
Överklagandenämnden för prövning. Yttrande till Överklagandenämnden bör 
innehålla en närmare motivering till X-högskolans ställningstagande i ärendet samt 
X-högskolan s kommentar till vad som anförts i överklagandet. Yttrandet bör också 
innehålla uppgift om telefonnummer och/eller e-postadress till handläggaren vid 
X-högskolan. 

5. Handlingar som X-högskolan ska skicka till Överklagandenämnden för högskolan: 
a) Lärosätets beslut om anställningsprofil samt ledigkungörelsen 
b) Ansökningshandlingar för den anställde samt den/de klagande 
c) Eventuella sakkunnigutlåtanden, yttranden från rekryteringsgrupp eller liknande 
d) Eventuella yttranden över de sökande från lärarförslagsnämnden 
e) Anställningsbeslutet 
f) Överklagandet i original 

Adress: Överklagande nämnden för högskolan, Box 7249, 103 89 STOCKHOLM. 

6. Överklagandenämnden utreder ärendet och kan eventuellt begära in yttrande från 
X-högskolan. Därefter fattar Överklagandenämnden sitt beslut: undanröjer tidigare 
beslut, avslår överklagandet eller bifaller överklagandet. Den som överklagat samt 
X-högskolan måste rätta sig efter beslutet. Enligt 5 kap. 1 § högskolelagen 
(1992: 1434) tar Överklagande nämndens beslut inte överklagas. 

Allmänna bestämmelser om hur en myndighet hanterar ett överklagande finns i 
förvaltningslagen (1986:223) 23-28 §§. 
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BILAGA! 
Checklista - anställning av högskoleadjunkt 

l Anställningsbehov uppstår Prefekt/chef 

2 Upprätta anställningsprofiVannonsunderlag: Prefekt/chef Personal-
Arbetsuppgifter hand läggare 
Behörighet 
Bedömningsgrunder 
Anställningsinformation 
Tidsplan for rekryteringen 
Tillträdesdag 
Finansiering 
Kontaktpersoner 
Översättning 

3 Upprätta diarienummer och rekryteringsakt 

4 Z-nämnden 
Anställningsprofil skickas till Z-nämndens 
sekreterare, ordf. och ledamöter i Y-nämnden. 

5 Underlag skickas till personalorganisationerna 

6 Beslut om anställningsprofil 

7 Annonsering genomfors 
Anslås på X-högskolan anslagstavla och 
webbsida. 
Eventuell annonsering via 
Arbetsformedlingen, andra lärosäten, 
dagspress eller i annat medium. 
Normalt tre (minst två) veckors 
ansökningstid. 

8 Ansökningshandlingar registreras och Personal- Registrator 
distribueras handläggare 
Handlingar och sökande lista hämtas hos 
registrator 

9 Inhämta f6rslag på sakkunnig Prefekt/ chef Personal-
Prefekt/chef ger forslag på minst en hand läggare 
sakkunnig, en person som är särskilt f6rtrogen 
med anställningens ämnesområde (kan vara 
prefekten eller chef). Den sakkunniga 
accepterar uppdraget och tidsp lanen. 
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10 Sakkunnigförslag till Z-nämnden Personal- Personal-
Förslag med kort personbeskrivning skickas hand läggare hand läggare 
till sekreterare i Z-nämnden. 
Föredras för Z-nämnden. 

11 Beslut fattas om sakkunniga Z-nämnden Personal-
Information om beslutade sakkunniga skickas handläggare 
till ordförande i Y-nämnden 

12 Informationsbrev till sakkunnig Personal- Personal-
Ansökningar, anställningsprofil, kriterier för hand läggare handläggare 
bedömning m.m. 

13 Informationsbrev till sökande Personal- Personal-
Information om tidsplan och process. handläggare handläggare 

14 Sakkunnigutlåtande inkommer Personal- Registrator 
Registrator diarieför utlåtanden handläggare 
Utlåtandena distribueras till prefekt och ordf. 
Y. 

15 Beslut om intervju Y-nämnden i Personal-
Beslut om vilka kandidater som kallas samråd med handläggare 
Beslut om tid och tema för provföreläsning prefekt 
eller motsvarande. 

16 Kallelse till intervju Personal- Personal-
Utskick till sökande, sakkunnig och prefekt. handläggare handläggare 

17 Intervju Y-nämnden Personal-
Efter intervju: sammanfattning av intryck handläggare 

18 Referenstagning efter intervju Prefekt/chef Personal-
hand läggare 

19 Y-nämnden kallas till beslutsmöte Personal- Personal-
Ledamöterna kallas handläggare hand läggare 
Prefekt adjungeras 
Sakkunniga 

20 Ärendet behandlas i Y-nämnden Y-nämnden Personal-
Rangordna de sökande i fall någon avböjer handläggare 
anställningserb judande. 
Y-nämnden föreslår rektor att erbjuda sökande 
anställning. 

21 Distribuering av Y-protokoll Personal- Personal-
Delge nämndens ledamöter, berörd prefekt handläggare hand läggare 
samt sökande 
Information delges Z-nämnden. 
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22 Förhandling om lön och anställningsvillkor Prefekt/chef Personal-
Kontrollera anställningshistorik, lön och hand läggare 
jämför lönestatistik. 

23 Rektorsföredragningskoncept om anstäl1ning Personal- Personal-
Skickas till rektorssekreterare som handläggare handläggare 
distribuerar till personalorganisationerna som Rektorssekreterare 
har fem arbetsdagar på sig att granska och ev. 
påkalla förhandling 
Bifoga utlåtanden, annons, förslag till 
rektorsbeslut från prefekt, 
ansö kningshand I ingar. 

24 Eventuell MBL-information! förhandling Prefekt/chef Personal-
hand läggare 

25 Rektor beslutar om anställning Rektor Rektorssekreterare 
Anställningsbeslut och anställningsavtal i Personal-
original handläggare 
distribueras t iII den anställde 
Ett original avanställningsbeslut och 
anstäIIningsavtal till rekryteringsakten. 
Beslut expedieras enligt sänd lista. 

26 Meddela beslutet om anställning Personal- Personal-
Till övriga sökande, med information om att handläggare handläggare 
beslutet kan överklagas inom tre veckor. 
Anslå tillkännagivande på X-högskolans 
anslagstavla och webbsida 

27 Överklaganderut in 
- Pröva om överklagandet har skett i rätt tid 
- Pröva om personen som skickat in 

överklagandet är behörig att överklaga beslutet 
- X-högskolan kan välja att ompröva sitt tidigare 

beslut 
- Överklagandet överlämnas tillsammans med 

handlingarna i ärendet samt ev. ett eget yttrande 
till Överklagandenämnden 

Utförliga instruktioner finns i bilaga. 

28 Utbetalning av arvoden Personal- Lönehandläggare 
Utbetalning av arvoden till externa handläggare 
sakkunniga. 
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29 Anställningsbeslut vinner laga kraft 
Om beslutet inte har överklagats inom tre 
veckor från att det anslagits. 

30 Arkivering av handlingar Personal- Registrator 
Lägg handlingarna i krono logisk ordning: handläggare 
- Z-nämndens beslut om anställningsprofil 
- Annons 
- Förteckning över de sökande och 
- ev. återtagande av ansökningar 
- Den anställdes ansökan i original 
- Z-nämndens beslut om sakkunniga 
- Sakkunnigutlåtande 
- Y-nämndens beslut förslag till anställning 
- Rektorsbeslut att tillsätta anställningen 
- Anställningsavtal 
- Tillkännagivande inkl. överklagandehänvisning 

31 Handlingar till personalakten Personal- Personal-
Lämnas tilllönehandläggaren: handläggare handläggare 
- Anställningsbeslut och anställningsavtal i 

original 
- Kopia på ansökan, inkl eV/meritförteckning 
- Ev. examensbevis 
- Anställningsprofil 

32 Återsändande av handlingar Registrator Registrator 
Sortera bort gallringsbara handlingar 
Skicka tillbaka övriga handlingar till de 
sökande. Enligt föreskrift från Riksarkivet 
sparas ett exemplar a valla 
ansökningshandlingar i två år. Därefter 
gallras de eller sänds tillbaka till de sökande 
som begärt det. 

33 Introduktion Prefekt/chef Personal-
Upprätta introduktionsprogram hand läggare 
Utse fadder/kontaktperson innan 
tillträdesdagen för den anställde 
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BILAGA 2 
Checklista - anställning av professor och högskolelektor 

l 

2 

Anställningsbehov uppstår 

Upprätta anställningsprofil och annonsunderlag 
Arbetsuppgifter 
Behörighet 
Bedömningsgrunder 
Anstä Ilnings info rmat io n 
Tidsplan för rekryteringen 
Tillträdesdag 
Finansiering 
Kontaktpersoner 
Översättning 

3 Upprätta diarienummer och rekryteringsakt 

4 Z-nämnden 
Anställningsprofil skickas till Z-nämndens 
sekreterare, ordf. och ledamöter i Y. 

5 Underlag skickas till personalorganisationerna 

6 Beslut om anställningsprofil 

7 Annonsering genomförs 
Anslås på X-högskolans anslagstavla och 
webbsida 
Eventuell annonsering via Arbetsförmedlingen, 
andra lärosäten, dagspress eller annat medium. 
Normalt tre (minst två) veckors ansökningstid. 

8 Ansökningshandlingar registreras och 
distribueras 

9 

10 

Handlingar och sökandelista hämtas hos 
registrator. 

Inhämta förslag på sakkunniga 
Prefekt ger förslag på två sakkunniga, en 
kvinnlig och en manlig, varav minst en extern. 
De sakkunniga accepterar uppdraget, tidsplan 
och ersättning. 

Sakkunnigförslag till Z-nämnden 
Förslaget med kort personbeskrivning skickas 
till sekreterare i Z-nämnden 

Prefekt 

Prefekt 

Personal
handläggare 

av 

Personal
hand läggare 

Personal
hand läggare 

Personal
hand läggare 
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Föredras for Z-nämnden 

11 Beslut fattas om sakkunniga Z-nämnden Personal-
Information om beslutade sakkunniga skickas hand läggare 
till ordforande i Y-nämnden 

12 Informationsbrev till sakkunniga Personal- Personal-
Information om uppdraget, tidsplan, handläggare hand läggare 
ansökningar, anställningsprofil, kriterier for 
bedömning m.m. 

13 Informationsbrev till sökande Personal- Personal-
Information om tidsplan och process. handläggare handläggare 

14 Sakkunnigut låtande inko mmer Personal- Registrator 
Registrator diariefor utlåtanden. handläggare 
Utlåtandena distribueras till prefekt och 
ordförande Y-nämnden. 

15 Beslut om intervju Y-nämnden i Personal-
Beslut om vilka kandidater som kallas. samråd med handläggare 
Beslut om tid och tema for prov- foreläsning prefekt 
eller motsvarande. 

16 Kallelse till intervju Personal- Personal-
Utskick till sökande, sakkunniga, prefekt och Y handläggare handläggare 
Anställningsprofil, ansökningshandlingar och 
utlåtanden skickas till ledamöterna i Y 

17 Intervju Y-nämnden Personal-
Y har fårmöte ca 30 min, kriterier att folja hand läggare 
upp/bedöma 
Efter intervju: sammanfattning av intryck 
Fastställande av tidpunkt för beslutsmöte 

18 Referenstagning efter intervju Prefekt Personal-
hand läggare 

19 Y-nämnden kallas till beslutsmöte Personal- Personal-
Ledamöterna kallas hand läggare handläggare 
Prefekt adjungeras 
Sakkunniga 

20 Ärendet behandlas i Y-nämnden Y-nämnden Personal-
Rangordna de sökande i fall någon avböjer hand läggare 
anställningserbjudande 
Y-nämnden föreslår rektor att erbjuda sökande 
anställning 
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21 Distribuering av Y-protokoll Personal- Personal-
Delge nämndens ledamöter, berörd prefekt handläggare hand läggare 
samt sökande 
Information delges Z-nämnden 

22 Förhandling om lön och anställningsvillkor Prefekt Personal-
KontrolIera anställningshistorik, lön och handläggare 
jämför lönestatistik. 

23 Rektorsföredragning (RF) -koncept om Personal- Personal-
erbjudande av anställning handläggare hand läggare 
Skickas till rektorssekreterare som distribuerar Rektorssekretera 
till personalorganisationerna (fem dagar) re 
Bifoga utlåtanden, annons, Y-protokoll, 
ansökningshandlingar. 

24 Eventuell MBL-förhandling Prefekt Personal-
hand läggare 

25 Rektor beslutar om anställning Rektor Rektorssekretera 
Anställningsbeslut och anställningsavtal i re 
original Personal-
distribueras till den anställde handläggare 
Ett original av anställningsbeslut och 
anställningsavtal till rekryteringsakten. 
Beslut expedieras enligt sändlista. 

26 Meddela beslutet om anställning Personal- Personal-
Till övriga sökande, med information om att handläggare handläggare 
beslutet kan överklagas inom tre veckor. 
Anslå tillkännagivande på X-högskolans 
anslagstavla och webbsida 

27 Överk laganderut in Prefekt Personal-
- Pröva om överklagandet har skett i rätt tid hand läggare 
- Pröva om personen som skickat in överklagandet 

är behörig att överklaga beslutet 
- X-högskolan kan välja att ompröva sitt tidigare 

beslut 
- Överklagandet överlämnas tillsammans med 

handlingarna i ärendet samt ev. ett eget yttrande 
till Överklagandenämnden 

Utförliga instruktioner finns i bilaga. 

28 Utbetalning av arvoden Personal- Personal-
Utbetalning av arvoden till externa sakkunniga. handläggare hand läggare 

29 Anställningsbeslut vinner laga kraft 
Om beslutet inte har överklagats inom tre 
veckor från att det anslagits. 
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30 Arkivering av handlingar Personal- Registrator 
Lägg handlingarna i kronologisk ordning: handläggare 
- Z-nämndens beslut om anställningsprofil 
- Annons 
- Förteckning över de sökande och ev. återtagande 

av ansökningar 
- Den anställdes ansökan i original 
- Z-nämndens beslut om sakkunniga 
- Sakkunnigutlåtande 
- Y-nämndens beslut förslag till anställning 
- Rektorsbeslut att tillsätta anställningen 
- Anställningsavtal 
- Tillkännagivande inkl. överklagande hänvisning. 

31 Handlingar till personalakten Personal- Lönehandläggar 
Lämnas tilllönehandläggaren: handläggare e 
- Anställningsbeslut och anställningsavtal i 

original. 
- Kopia på ansökan, inkl ev/ meritförteckning 
- Ev. examensbevis 
- Anställningsprofil 

32 Återsändande av handlingar Registrator Registrator 
Sortera bort gallrings bara handlingar 
Skicka tillbaka övriga handlingar till de 
sökande. Enligt föreskrift från Riksarkivet 
sparas ett exemp lar a valla 
ansökningshandlingar i två år. Därefter gallras 
de eller sänds tillbaka till de sökande som 
begärt det. 

33 Introduktion Prefekt Personal-
Upprätta introduktionsprogram handläggare 
Utse fadder/kontaktperson innan 
tillträdesdagen för den nyanställde 

18 (25) 



BILAGA 3 
BEFORDRAN - CHECKLISTA 

Ansökan skickas till ansvarig personalhandläggare. 
Att behandla en ansökan om befordran tar cirka ... månader. 

Nr Aktivitet Ansvari2 
1 Ansökan. Ansökan ska innehålla föUande 2 delar (A,B): Sökande 

A. Skickas in av den sökande: 

• meritportfölj uppställd i enlighet med X-högskolans mall 

• Anställningsavtal 

• Examensbevis disputation (endast vid befordran från 
högskoleladjunkt till högskolelektor) 

• Intyg om huvudhandledarskap, ex LADOK-utdrag 

• Förslag från prefekten om sakkunniga 

• Ev. sakkunnigut låtande o m sådana redan finns (får inte vara 
äldre än 5 år) 

B. Förslag på sakkunniga: Prefekt 
Två sakkunniga vid befordran till högskolelektor och tre sakkunniga 
vid befordran till professor. I förslaget ska en motivering till varför de 
valts som sakkunniga och fullständiga kontaktuppgifter till samtliga 
ingå. De sakkunniga ska ha tackat ja till uppdraget innan ansökan 
skickas till ansvarig personalhandläggare. 

2 Beslut. Y-nämnden beslutar om sakkunniga. Personal-
handläggare 

3 Utskick. Handläggaren skickar ut en fråga till de sakkunniga angående Personal-
jäv. Om de sakkunniga förklarar sig inte vara jäviga skickar hand läggare 
handläggaren ut ansökningshandlingarna. De sakkunniga får ca 4 
veckor på sig att skriva sina utlåtanden. När de sakkunnigas utlåtanden 
inkommit kan ärendet tas upp på nästkommande möte i Y-nämnden dit 
prefekten blir kallad. 

4 Y-nämnden. Prefekten blir alltid kallad till Y-nämndens möte där Personal-
ärendet tas upp. hand läggare 

5 Protokoll. När protokollet är justerat från Y-nämndens möte meddelas Personal-
prefekten och den sökande om utfallet. hand läggare 

6 Beslut. Beslutet signeras av rektor. Originalet skickas till den sökande Personal-
efter påskrift. hand läggare 
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BILAGA 4 
ADJUNGERING- CHECKLISTA 
Ansökan skickas till ansvarig personalhandläggare. 
Att behandla en ansökan om adjungering tar cirka .. . månader 

Nr Aktivitet Ans\/ari2 
1 Ansökan. Ansökan ska innehålla följande 6 delar (A-F): Prefekt/Pro fessor 

A. Förslag ska vara från två professorer (prefekten kan vara den ena 
förslagsställaren). Av förslaget ska framgå: 

• Adjungeringens nytta för X-högskolan 

• Arbetsuppgifter (aktivitetsp lan) 

• Redovisning av aktiviteter för den gångna 
adjungeringsperioden (om personen tidigare varit adjungerad 
på annan nivå) 

• Ämnesområde 

• Institution 

• Adjungeringens längd (år) 

• Omfattning (% heltid) 

• Finansiering 

• Förslag på sakkunniga. Två sakkunniga vid adjungering av 
högskolelektor och tre sakkunniga vid adjungering av 
professor. I förslaget ska en motivering till varför de valts som 
sakkunniga och fullständiga kontaktuppgifter till samtliga 
ingå. De sakkunniga ska ha tackat ja till uppdraget innan 
ansökan skickas till personalhandläggare. 

B. Tillstyrkan från prefekten om denne inte är en av förslagsställarna Prefekt 
PrefektlPro fessor 

C. Medgivande från huvudarbetsgivaren med uppgift om: Prefekt/Pro fessor 
- Adjungeringens längd (år) 
- Omfattning (% av heltid) 
- Finansiering 
- Om arbetsgivaren är SLL ska intyget vara undertecknad av 
verksamhetschef och divisionschef 

D. Den föreslagnes anställningsavtal (eller motsvarande) Prefekt/Pro fessor 

E. Viljeyttring från den föreslagne Prefekt/Pro fessor 

F. Den föreslagnes meritportfölj uppställd i enlighet med X- Prefekt/Professor 
högsko lans mall 

2 Beslut. Y-nämnden tar ställning till adjungeringens nytta för X- Personal-
högskolan. hand läggare 

3 Utskick. Handläggaren skickar ut en fråga till de sakkunniga Personal-
angående jäv. Om de sakkunniga förklarar sig icke-jäviga skickar hand läggare 
handläggaren ut ansökningshandlingarna. De sakkunniga får ca 4 
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veckor på sig att skriva sina utlåtanden. När de sakkunnigas 
utlåtanden inkommit kan ärendet tas upp på nästkommande möte för 
Y-nämnden dit prefekten blir kallad. 

4 Y-nämnden. Prefekten blir alltid kallad till Y-nämndens möte där Personal-
ärendet tas upp. handläggare 

5 Protokoll. När protokollet är justerat från Y-nämndens möte Personal-
meddelas prefekten och den sökande om utfallet. hand läggare 

6 Beslut. Beslutet signeras av rektor. Originalet skickas till den Personal-
sökande efter påskrift. handläggare 
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BILAGAS 
FÖRNYAD ADJUNGERING (på samma nivå) - CHECKLISTA 
Ansökan skickas till ansvarig personalhandläggare. 
Att behandla en ansökan om fomyad adjungering tar cirka ... månader 

Nr Akthitet Ansvarig 
l Ansökan. Ansökan ska innehålla foljande 6 delar (A-F): Prefekt/pro fessor 

A. Förslag ska vara från två professorer (prefekten kan vara den ena 
forslagsställaren). Av forslaget ska framgå: 

• Adjungeringens nytta for X-högskolan 

• Redovisning av aktiviteter for den gångna 
adjungeringsperioden 

• Arbetsuppgifter (aktivitetsplan) for den kommande perioden 

• Ämnesområde (samma som tidigare) 

• Institution 

• Adjungeringens längd (år) 

• Omfattning (% heltid) 

• Finansiering 

B. Tillstyrkan från prefekten om denne inte är en av forslagsställarna Prefekt 

C. Medgivande från huvudarbetsgivaren med uppgift om: Prefekt/Pro fessor 

• - Adjungeringens längd (år) 

• - Omfattning (% av heltid) 

• - Finansiering 

• - Om arbetsgivaren är SLL ska intyget vara undertecknad av 
verksamhetschef och divisionschef 

D. Den foreslagnes anställningsavtal (eller motsvarande) Prefekt/Pro fessor 

E. Viljeyttring från den föreslagne Prefekt/Pro fessor 

F. Den foreslagnes meritportfolj Prefekt/Pro fessor 

2 Beslut. Y-nämnden tar ställning till adjungeringens fortsatta nytta för Personal-
X-högskolan. Y-nämnden tillstyrker eller avstyrker en fortsatt hand ~äggare 
adjungering. 

3 Beslut. Beslutet signeras av rektor. Originalet skickas till den Personal-
sökande efter påskrift. handläggare 
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BILAGA 6 
ANST ÄLLNING AV GÄSTLÄRARE - CHECKLISTA 

Ansökan skickas till ansvarig personalhandläggare. 
Att behandla en ansökan om gäst lärare tar cirka ... månader 

Nr l\ktivitet Ans\'arig 
l Ansökan. Ansökan ska innehålla följande 5 delar (A-E): Prefekt/professor 

A. Förslag ska vara från två professorer (prefekten kan vara den ena 
torslagsställaren). Av förslaget ska framgå: 

• Omfattningen av anknytningen till X-högskolan (20-100 % av 
heltid) 

• Anställningens nytta för X-högskolan 

• Ämnesområde 

• Institution 

• Finansiering (X-högskolan ska finansiera anställningen om 
den ligger utanför personens huvudsakliga anställning) 

• Anställningens längd (max 3+2 år) 

• Arbetsuppgifter (aktivitetsplan) 

• Förslag på sakkunniga. Två vid högskolelektor och tre vid 
professor. I förslaget ska en motivering till varför de valts som 
sakkunniga och fullständiga kontaktuppgifter till samtliga 
ingå. De sakkunniga ska ha tackat ja till uppdraget innan 
ansökan skickas till personalhandläggare. 

B. Tillstyrkan från arbetsgivaren (om arbetet sker inom ramen för Prefekt 
huvudanställningen) 

C. Viljeyttring från den föreslagne Prefekt 

D. Tillstyrkan från prefekten om denne inte är en av förslagsställarna Prefekt 

E. Den föreslagnes meritportfölj Prefekt 

2 Beslut. Y-nämnden tar ställning till anställningens nytta för X- Personal-
högskolan. Y-nämnden beslutar om sakkunniga. handläggare 

3 Utskick. Handläggaren skickar ut en fråga till de sakkunniga Personal-
angående jäv. Om de sakkunniga förklarar sig inte vara jäviga hand läggare 
skickar handläggaren ut ansökningshandlingarna. De sakkunniga får 
ca 4 veckor på sig att skriva s ina utlåtanden. När de sakkunnigas 
utlåtanden inkommit kan ärendet tas upp på nästkommande möte för 
Y-nämnden dit prefekten blir kallad. 

4 Y-nämnden. Prefekten blir alltid kallad till Y-nämndens möte där Personal-
ärendet tas upp. hand läggare 

5 Protokoll. När protokollet är justerat från Y-nämndens möte Personal-
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meddelas prefekten och den sökande om utfallet. hand läggare 

6 Beslut. Beslutet signeras av rektor. Originalet skickas till den Personal-
sökande efter påskrift. handläggare 
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BILAGA 7 
FÖRNYAD ANSTÄLLNING AV GÄSTLÄRARE - CHECKLISTA 
Ansökan skickas till ansvarig personalhandläggare. 
Att behandla en ansökan om förnyad anställn ing som gäst lärare tar cirka ... månader 

Nr Aktivitet Ans\arig 
l Ansökan. Ansökan ska innehålla följande 5 delar (A-E): Prefekt/professor 

A. Förslag ska vara från två professorer (prefekten kan vara den ena 
förslagsställaren). Av förslaget ska framgå: 

• Omfattningen av anknytningen till X-högskolan (20-100 % av 
heltid) 

• Anställningens nytta för X-högskolan 

• Ämnesområde 

• Institution 

• Finansiering (X-högskolan ska finansiera anställningen om 
den ligger utanför personens huvudsakliga anställning) 

• Anställningens längd (max 3+2 år) 

• Arbetsuppgifter (aktivitetsplan) 

B. Tillstyrkan från arbetsgivaren (om arbetet sker inom ramen för Prefekt 
huvudanstälIn ingen) 

c. Viljeyttring från den föreslagne Prefekt 

D. Tillstyrkan från prefekten om denne inte är en av förslagsställarna Prefekt 

E. Den föreslagnes meritportfölj Prefekt 

2 Beslut. Y-nämnden tar ställning till anställningens fortsatta nytta för 
X-högskolan. Y-nämnden tillstyrker eller avstyrker en fortsatt 
anställning. 

3 Beslut. Beslutet signeras av rektor. Originalet skickas till den Personal-
sökande efter påskrift. handläggare 

25 (25) 


