4 kap. Lärare
Inledande föreskrifter
Anställningar
1 § Lärare anställs av högskolan. Förordning (2010:1064).

Förenade anställningar
2 § En högskola får, efter medgivande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i 3 kap. 8 §
högskolelagen (1992:1434), besluta att en anställning som professor eller lektor vid högskolan ska
vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning
och forskning. I utbildning och forskning vid en sådan enhet räknas odontologisk utbildning och
forskning in. Förordning (2010:1064).

Behörighet och bedömningsgrunder vid anställning
Professorer
3 § Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har
visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor inom
konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är
ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska
ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Varje
högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en
professor. Förordning (2010:1064).

Lektorer
4 § Behörig att anställas som lektor är
1. inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har
avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan
yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de
arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
2. inom konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt
konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet
som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska
ingå i anställningen.
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett
krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas
lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket.
Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning
av en lektor. Förordning (2010:1064).

Förfarandet vid anställning

Jämställd representation
5 § Om en grupp av personer ska lämna förslag på sökande som bör komma i fråga för en
anställning som lärare, ska kvinnor och män vara jämställt representerade i gruppen. Detta gäller
dock inte om det finns synnerliga skäl. Förordning (2010:1064).

Sakkunnigbedömning
6 § Vid anställning av en professor (inbegripet adjungerad professor) ska sakkunnigbedömning om
de sökandes skicklighet hämtas in, om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av
skickligheten.
Om en bedömning hämtas in från två eller fler personer, ska kvinnor och män vara jämställt
representerade. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. Förordning (2010:1064).

Kallelse
7 § En högskola får kalla en person till anställning som professor om anställningen av personen är
av särskild betydelse för en viss verksamhet vid högskolan. Om en högskola kallar en person till
anställning, ska skälen för varför anställningen är av särskild betydelse för högskolan
dokumenteras.
Endast den som har behörighet för anställningen enligt 3 § får anställas genom kallelse.
Beslut om att kalla en person till anställning fattas av rektor och får inte delegeras.
Vid anställning genom kallelse behöver inte någon sådan information som avses i 6 § första stycket
anställningsförordningen (1994:373) lämnas. Bestämmelserna om sakkunnigbedömning i 6 § ska
tillämpas. Förordning (2010:1064).

Sjukvårdshuvudmans yttrande
8 § Innan en lärare får en sådan förenad anställning som avses i 2 § ska högskolan ge
sjukvårdshuvudmannen tillfälle att yttra sig i ärendet. Förordning (2010:1064).

Tidsbegränsade anställningar
9 § En anställning som lärare får tidsbegränsas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, om
det inte är fråga om anställning som professor, inbegripet adjungerad professor och gästprofessor,
eller om inte annat anges i 12 b §. Därutöver gäller 10–12 a §§ i fråga om tidsbegränsning av en
anställning. Förordning (2012:523).

Lärare inom konstnärlig verksamhet
10 § En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. En sådan
anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. I fråga
om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1064).

Adjungerad professor
11 § En adjungerad professor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan
anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år. I fråga
om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1064).

Gästprofessor

12 § En gästprofessor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan
anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år. I fråga
om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (2010:1064).

Anställning för meritering
12 a § En lärare får anställas tills vidare, dock längst fyra år, i syfte att läraren ska ges möjlighet
att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan
läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för. Anställningen får förnyas om det på
grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för
att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst
sex år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det
göras undantag från första stycket.
Behörig att anställas enligt första stycket är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått
motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt
doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.
Förordning (2012:523).
12 b § Om en lärare har haft en tidsbegränsad anställning enligt 12 a § vid en högskola, får avtal
om en tidsbegränsad anställning enligt 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd inte träffas
mellan högskolan och läraren inom sex månader från det att anställningen enligt 12 a § upphörde.
Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det
göras undantag från första stycket. Förordning (2012:523).

Beslut i anställningsärenden
13 § Lärare anställs genom beslut av rektor. Beslut som rör anställning av professor får inte
delegeras. Förordning (2010:1064).

Bisysslor
14 § En högskola ska på lämpligt sätt informera sina lärare om vilka bisysslor eller slag av
bisysslor som inte är förenliga med 3 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434). En högskola ska ge sina
lärare råd vid bedömningen av om en viss bisyssla är förenlig med den bestämmelsen. Om en
lärare begär det, ska högskolan lämna skriftligt besked i en sådan fråga.
Av 7 a § lagen (1994:260) om offentlig anställning följer att en högskola på lämpligt sätt ska
informera sina anställda om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §
lagen om offentlig anställning. Förordning (2010:1064).
15 § En lärare är skyldig att hålla högskolan informerad om de bisysslor som han eller hon har och
som har anknytning till anställningens ämnesområde. Högskolan ska dokumentera informationen.
Dokumentationen ska hållas ordnad så att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare
har. Förordning (2010:1064).

Anställningens upphörande
16 § I fråga om professorer prövar Statens ansvarsnämnd frågor som avses i 34 § lagen
(1994:260) om offentlig anställning och 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.
Förordning (2010:1064).

17 § I andra fall än som avses i 16 § samt 2 kap. 2 § första stycket 6 och 15 § beslutar rektor om
att en anställning ska upphöra. Beslut om att en professors anställning ska upphöra får inte
delegeras. Förordning (2010:1064).

