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Principer för kostnadstäckning i samband med 
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Beslut 

Rektor beslutar: 

att fastställa principer för kostnadstäckning i samband med avveckling och 

omställning av personal enligt bilaga till detta beslut. 

Redogörelse för ärendet 

Universitet står inför betydande kostnadsökningar till följd av bl.a. ökade 

lokalkostnader och andra förändringar som initialt bedöms medföra en 

kostnadsökning. Prefekter och andra chefer med ekonomiskt ansvar genomför 

därför en översyn av organisation och verksamhet inom sina respektive enheter. 

Detta gäller för såväl institutionerna som bibliotek, universitetsdjursjukhus och 

universitetsadministrationen.  

Motiv till beslutet 

Det är angeläget att de berörda institutionerna (motsv.) ser snabba resultat av 

beslutade åtgärder. Vid tidigare tillfällen har universitetet tillämpat liknande 

principer och under en begränsad tidsperiod finansierat huvuddelen av 

lönekostnaderna för övertalighetsförklarad personal från första dagen. Detta har 

visat sig vara en verksam åtgärd som bidragit till en förbättrad ekonomisk situation 

för den berörda enheten. 

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Beslutet innebär att de institutioner (motsv.) där det konstateras arbetsbrist får  

75 % av lönekostnaden inklusive universitetspåslag finansierad från centralt håll 

för dem som är övertaliga. Beslutet gäller under perioden 1 januari 2013 till och 

med den 31 maj 2013.  
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Beslut i detta ärende har fattats av rektor Lisa Sennerby Forsse efter föredragning 

av personalchef Stefan Cederqvist och i närvaro av universitetsdirektör Martin 

Melkersson. 

 

 

 

 
Lisa Sennerby Forsse 

 
   Stefan Cederqvist 
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Bilaga till rektors beslut den 17 december 2012.  

 

Omfattning 

Kostnader för omställning och avveckling av personal finansieras centralt till 75 % 

från den tidpunkt då beslut om arbetsbrist är fattat under perioden 2013-01-01 – 

2013-05-30. Återstående del, 25 %, finansieras av respektive institution/enhet. För 

institutionerna för ekologi respektive livsmedelsvetenskap, som påbörjat sitt 

avvecklingsarbete under år 2012, upprättas en särskild överenskommelse. 

Beslutet gäller för hela universitetet. Vad som här sägs om prefekter gäller 

följaktligen även för överbibliotekarien, universitetsdjursjukhuschefen, 

universitetsdirektören och avdelningschefer (motsv.) inom administrationen. 

Kostnader som omfattas är 

- Lönekostnad och universitetspåslag från den tidpunkt arbetsbrist är konstaterad 

och fastställd mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna tills dess 

annan anställning tillträtts eller avveckling genomförts. 

- Eventuell pensionsersättning, eventuella överenskommelser, t ex 

avgångsvederlag, ”starta eget”- stöd och utbildningsbidrag. Dessa beslut fattas i 

varje enskilt fall, i samråd med berörd facklig organisation och/eller 

Trygghetsstiftelsen. 

Reglerna som finns gällande delpension kvarstår, 25 % central finansiering för de 

delpensioner som beslutas för dem som fyllt 61 år och 35 % för dem som fyllt 63 

år. 

Personalansvar 

Prefekten (motsv.) fortsätter att ha personalansvar för anställd som 

övertalighetsanmäls. Grundprincipen är att övertalighetsanmäld fortsätter att arbeta 

som vanligt under övertalighetsprocessen. I samband med uppsägningen gör man 

tillsammans med Trygghetsstiftelsen upp en individuell plan för hur 

uppsägningstiden ska användas och vilket stöd som personen kommer att kunna få 

från stiftelsen. Krävs ledighet från de vanliga arbetsuppgifterna ska den uppsagda 

personen söka tjänstledighet (= utan löneavdrag normalt) vid institutionen. Som 
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arbetsgivare kan man alltså inte utgå från att den anställde arbetar som vanligt 

under uppsägningstiden. 

I undantagsfall och om det finns särskilda skäl kan den övertaliga eller uppsagda 

personen arbetsbefrias helt eller delvis. Sådant beslut fattas av berörd prefekt i 

samråd med personalchefen.  

Återbetalning 

Återtas övertalighetsanmälan utgår ingen universitetsgemensam finansiering. 

Finansiering som redan erhållits krävs åter. Vid ett eventuellt återtagande kommer 

även en avgift att tas ut. Beloppet fastställs under januari. 

Hantering 

Ansvarig prefekt (motsv.) gör övertalighetsanmälan på särskild blankett som finns 

att hämta på personalavdelningens hemsida. Övertalighetsanmälan skickas till 

fakulteten som ansvarar för kontering. Efter kontering skickas 

övertalighetsanmälan till personalavdelningen som registrerar den. 

Berörd personalspecialist handlägger sedan ärendet och är ett stöd till berörd 

prefekt (motsv.) under övertalighetsprocessen. 

Finansiering 

Det är mycket svårt att förutse omfattningen av en centralt finansierad 

omställningspott. Prognosen visar att antalet anställda vid SLU behöver minska de 

närmaste åren, men en betydande del av omställningen löses med avslut av 

tidsbegränsade anställningar och naturlig avgång. Dessa omfattas inte av 

omställningspotten. Varje övertalighet som leder till uppsägning beräknas i 

genomsnitt belasta omställningspotten med 500 tkr.  

Tillgängligt för att finansiera den universitetsgemensamma delen är kvarvarande 

medel från omställningspotten för grundutbildning. Till den potten avsattes 

sammanlagt 15 mnkr vartdera av åren 2012 och 2013 från universitetspåslaget. 

Kvarvarande medel uppskattas per den 31 december 2012 uppgå till cirka 10 mnkr 

för år 2012. Tillsammans med avsättningen för år 2013 finns således 25 mnkr 

tillgängligt. 

Därutöver undersöks möjligheten att använda tidigare års överskott från lokal 

avsättning enligt RALS (tas ut som lönekostnadspålägg). Dessa medel ligger idag 

oanvända på balansräkningen och uppgår till 16 mnkr. I fråga om användingen av 

dessa pengar krävs enighet mellan arbetsgivare och personalorganisationer. 

Resterande del av den centrala omställningspotten finansieras vid behov av en 

justering av LKP-satsen från och med år 2014. Finansieringen fördelas över en 

femårsperiod för att jämna ut belastningen i verksamheten över tid.  

 


