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Dekan 

Uppdrag vid naturvetenskapliga fakulteten - 
tillämpning av uppdragstillägg samt ersättning till 
institution 

Bakgrund 

Föreskrifter om ledningsuppdrag vid Lunds universitet (dnr STYR 2018/1070) 

anger de chefs- och ledningsuppdrag som medför uppdragstillägg. I Arbetsordning 

och fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid naturvetenskapliga 

fakulteten (dnr STYR 2019/440) anges vilka ytterligare uppdrag som finns vid 

fakulteten. Detta dokument reglerar vilka uppdrag som ger uppdragtillägg eller/och 

ersättning till institution, och avser personer som är anställda vid universitetet. I de 

fall anställda doktorander har uppdrag så kompenseras de enligt Föreskrifter för 

förlängning av doktorandanställning och forskarstudietid till följd av 

studentfacklig verksamhet, STYR 2017/154.  

 

Beslut 

Om uppdrag vid naturvetenskapliga fakulteten 

 

Ersättning till institution 

Anställda, undantaget anställda doktorander, och som är ordinarie ledamot ska få 

en nedsättning av tjänstgöringsskyldighet motsvarande faktisk sammanträdestid 

samt förberedelsetid motsvarande sammanträdestiden. Ledamot i docenturnämnden 

ska få en nedsättning av tjänstgöringsskyldighet motsvarande 4 klocktimmar per 

hanterat ärende. Detta finansieras genom att fakulteten betalar ett schablonbelopp 

till institutionen. Ersättning till institution utbetalas av fakultetsgemensamma 

medel om inget annat anges. 

 

Uppdragstillägg 

Generellt om uppdragstillägg: 

 Uppdragstillägg avser att kompensera för det utökade ansvar som 

uppdraget medför. 

 Uppdragstillägg kan endast utgå under tillsvidareanställning.  

 Uppdragstillägget utgår endast under den tid som uppdraget innehas, och 

utbetalas tillsammans med lönen, och beskattas på samma sätt som lön. 

 Om uppdragstagaren slutar sin anställning, är helt tjänstledig eller av annan 

anledning frånträder uppdraget, ska uppdragstillägget inte utgå.  

 Om uppdragstagaren innehar två uppdrag halveras det lägre 

uppdragstillägget. Mer än två uppdrag kan inte innehas under samma 

period. 

 Uppdragstagaren ska tillförsäkras tid för att fullgöra uppdraget i 

överensstämmelse med uppdragets omfattning. 
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 Detta dokument ska revideras efter tre år. 

 

1. Uppdragstillägg för dekan, prodekan, prefekt, ställföreträdande prefekt och 

biträdande prefekt regleras i Föreskrifter om ledningsuppdrag vid Lunds 

universitet, STYR 2018/1070. 

 

2. Uppdragstillägg för studierektor inom såväl grundutbildning som 

forskarutbildning ska vara: 

 

Tilläggsgrupp HSTK Antal 

registrerade 

doktorander 

Uppdragstillägg 

kr/månad 

1 1-50 1-30 3900 

2 51-100 31-75 5100 

3 101- 76- 6300 

4   8200 

 

Beräkningsgrund för uppdragstillägg för studierektor och biträdande studierektor 

för utbildning på grund- och avancerad nivå är antalet HSTK per institution 

kalenderåret före beslut fattas.   

 

Beräkningsgrund för uppdragstillägg för studierektor och biträdande studierektor 

för utbildning på forskarnivå är antal doktorander per institution registrerade i 

LADOK med en aktivitetsgrad över 10 % vårterminen kalenderåret före beslut 

fattas. 

 

3. Kriterier och tillämpning av uppdragstillägg för avdelningsföreståndare 

regleras i Uppdrag som avdelningsföreståndare, STYR 2019/386. 

 

Tilläggsgrupp Antal medarbetare * Uppdragstillägg  

kr/månad 

1 10 -19 3000  

2 20-29 4000  

3 30-39 5000  

4 40 - 6000 

 

* Beräkningen av antal anställda ska inkludera anställda doktorander. Beräkning av 

antal anställda ska göras per den första i månaden två månader innan uppdraget ska 

påbörjas.  

 

Sammanställning av uppdrag 

 

1. Dekan och prodekaner 

Uppdragstilläggens storlek samt villkor finns i Föreskrifter om ledningsuppdrag 

vid Lunds universitet, STYR 2018/1070. Uppdragstillägg, eftertillägg samt 

repatriering för den prodekan som utses av dekan ska motsvara det som 

prodekanen utsedd av rektor får.  

 

2. Prefekt, ställförestädande prefekt och biträdande prefekt 

Uppdragstillägens storlek samt villkor finns i Föreskrifter om ledningsuppdrag vid 

Lunds universitet, STYR 2018/1070. 
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Ersättning för uppdrag som biträdande prefekt eller motsvarande betalas med högst 

50 % av prefektens uppdragstillägg. Uppdragstillägget utbetalas i sin helhet oavsett 

uppdragets omfattning, och även om det finns mer än en biträdande prefekt eller 

motsvarande.  

 

3. Föreståndare för centrumbildning på institutionsnivå 

Föreskrifterna om ledningsuppdrag avser enbart föreståndare vid enheter och 

centrumbildningar som saknar prefekt. Att vara föreståndare på en centrumbildning 

som är placerad på institutionsnivå eller motsvarande kan innebära arbetsmiljö- 

och personalansvar men bedöms inte skilja sig från det ansvar som en 

forskargruppsledare eller liknande kan ha. Ett sådant ansvar bedöms falla inom 

ramen för vad som är förväntat vid en anställning som universitetslektor eller 

professor.   

 

4. Avdelningsföreståndare 

Uppdragstillägg ges om uppdraget är reglerat i institutionens delegationsordning 

och övriga kriterier i Uppdrag som avdelningsföreståndare, STYR 2019/386 är 

uppfyllda. Prefekt fattar beslut. Uppdragstillägget betalas av institutionen. 

 

5. Fakultetsstyrelsen - ordförande 

Dekan är ordförande. Uppdraget som ordförande ingår i rollen som dekan. 

 

6. Fakultetsstyrelsen – ledamot  

Institutionen ersätts med 30 000 kr/år per ledamot. 

 

7. Lärarförslagsnämnden – ordförande  

Prodekan med ansvar för utbildning på forskarnivå är ordförande. Uppdraget som 

ordförande ingår i rollen som prodekan. 

 

8. Lärarförslagsnämnd – ledamot och suppleant 

Institutionen ersätts med 100 000 kr/år per ledamot.  

 

9. Utbildningsnämnd – ordförande  

Prodekan med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 

ordförande. Uppdraget som ordförande ingår i rollen som prodekan. 

 

10. Utbildningsnämnd - viceordförande 

Ingen särskild ersättning utgår. 

 

11. Utbildningsnämnd – ledamot  

Institutionen ersätts med 30 000 kr/år per ledamot. 

 

12. Nämnden för utbildning på forskarnivå – ordförande  

Prodekan med ansvar för utbildning på forskarnivå är ordförande. Uppdraget som 

ordförande ingår i rollen som prodekan. 

 

13. Nämnd för utbildning på forskarnivå – ledamot  

Institutionen ersätts med 30 000 kr/år per ledamot.  

 

14. Docenturnämnd - ordförande 

Institutionen ersätts med 5 % av lönekostnaden. 
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15. Docenturnämnd – ledamot  

Institutionen ersätts med 30 000 kr/år per ledamot. 

 

16. Biblioteksnämnd – ordförande  

Institutionen ersätts med 5 % av lönekostnaden. 

 

17. Biblioteksnämnd – ledamot  

Institutionen ersätts med 15 000 kr/år per ledamot. 

 

18. Infrastrukturråd - ordförande 

Prodekan med ansvar för utbildning på forskarnivå är ordförande. Uppdraget som 

ordförande ingår i rollen som prodekan. 

 

19. Infrastrukturråd – ledamot  

Institutionen ersätts med 15 000 kr/år per ledamot. 

 

20. Kommittén för jämställhet och lika villkor – ordförande  

Dekanen är ordförande. Uppdraget som ordförande ingår i rollen som dekan. 

 

21. Kommittén för jämställdhet och lika villkor – ledamot  

Institutionen ersätts med 15 000 kr/år per ledamot.  

 

22. Arbetsmarknadsrådet – ordförande  

Institutionen ersätts med 5 % av lönekostnaden. 

 

23. Arbetsmarknadsrådet – ledamot  

Institutionen ersätts med 15 000 kr/år per ledamot. 

 

24. Stipendiekommitté för rese- och forskningsbidrag – ordförande och 

ledamot 

Institutionen ersätts med 9 000 kr/år per ledamot. 

 

25. Studierektor och biträdande studierektor grundutbildningen 

Vid varje institution eller motsvarande ska det finnas en studierektor för utbildning 

på grund- och avancerad nivå. Arbetsordning och fördelning av ansvar och 

beslutsbefogenheter vid naturvetenskapliga fakulteten (dnr STYR 2019/440) samt 

institutionens delegationsordning anger uppdrag och beslutsbefogenheter. 

 

I de fall institutionens storlek eller verksamhetens organisation ställer krav på mer 

än en studierektor kan en eller flera biträdande studierektorer utses. Den som utses 

till studierektor och biträdande studierektor ska vara en tillsvidareanställd lärare 

vid universitetet. Undantag från kravet på läraranställning kan medges om det finns 

särskilda skälv Mandatperioden är tre år, och bör följa utbildningsnämndens 

mandatperiod. 

 

Studierektor och biträdande studierektor utses av dekan efter förslag från prefekt. 

Uppdragstillägg utgår enligt särskild tabell för uppdragstillägg för studierektorer. 

Antalet helårsstudenter avgör vilken tilläggsgrupp som ska användas. 

 

Översyn av tilläggsgrupp ska göras då uppdragstagaren förordnas för en ny period. 

Om antalet helårsstudenter ökar under pågående mandatperiod så att en annan 

tilläggsgrupp blir tillämpbar ska uppdragstillägget justeras i samband med 
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kommande budgetår. Institutionen ansvarar för att meddela kansliets PA-funktion 

ifall det är aktuellt med ändrad tilläggsgrupp under pågående period. 

 

Uppdragstillägg till biträdande studierektor är normalt 50 % av studierektors 

uppdragstillägg. Beroende på uppdragets utformning kan uppdragstillägget vara 

detsamma som till studierektor. Ett sådant beslut fattas av dekan i samråd med 

prefekt.   

 

Om en och samma person har uppdrag som studierektor för N-fak och LTH ska 

uppdragstillägg för tilläggsgrupp 4 utgå och ett gemensamt beslut om uppdraget 

ska fattas av dekanerna. Den fakultet där personen är anställd ansvarar för att 

bereda beslutet.  

 

Uppdragstillägg betalas av institutionen. 

 

26. Studierektor och biträdande studierektor forskarutbildningen 

För varje ämne som utbildning i forskarnivå anordnas i ska det utses en 

studierektor. Arbetsordning och fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid 

naturvetenskapliga fakulteten (dnr STYR 2019/440) samt institutionens 

delegationsordning anger uppdrag och beslutsbefogenheter 

 

I de fall institutionens storlek eller verksamhetens organisation ställer krav på mer 

än en studierektor kan en eller flera biträdande studierektorer utses. Den som utses 

till studierektor ska vara docent, eller bedömas uppfylla kraven för docentur vid 

naturvetenskapliga fakulteten, och ska vara tillsvidareanställd lärare vid 

universitetet med en god kunskap om hur utbildningen inom ämnet är organiserad. 

Undantag från kravet på läraranställning kan medges om det finns särskilda skäl.  

 

Studierektor och biträdande studierektor utses av dekan efter förslag från prefekt. 

Uppdragstillägg utgår enligt särskild tabell för uppdragstillägg för studierektorer. 

Antalet registrerade forskarstuderande enligt definitionen under avsnittet om 

Uppdragstillägg ovan, avgör vilken tilläggsgrupp som ska användas. 

 

Översyn av tilläggsgrupp ska göras då uppdragstagaren förordnas för en ny period. 

Om antalet doktorander ökar under pågående mandatperiod så att en annan 

tilläggsgrupp blir tillämpbar ska uppdragstillägget justeras i samband med 

kommande budgetår. Institutionen ansvarar för att meddela kansliets PA-funktion 

ifall det är aktuellt med ändrad tilläggsgrupp under pågående period. 

 

Uppdragstillägg till biträdande studierektor är normalt 50 % av studierektors 

uppdragstillägg. Beroende på uppdragets utformning kan uppdragstillägget vara 

detsamma som till studierektor. Ett sådant beslut fattas av dekan i samråd med 

prefekt.   

 

Om en och samma person har uppdrag som studierektor för N-fak och LTH ska 

uppdragstillägg för tilläggsgrupp 3 utgå och ett gemensamt beslut om uppdraget 

ska fattas av dekanerna. Den fakultet där personen är anställd ansvarar för att 

bereda beslutet.  

 

Uppdragstillägg betalas av institutionen. 
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