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HR-enhetens verksamhet  

HR-enheten är en både rådgivande och utförande enhet inom personalavdelningen. 
Vi har i och med vår centrala placering ett ansvarar för arbetsgivarfrågor på 
universitetsnivå. Vårt arbete syftar till att underlätta för chefer och ledare att 
fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa 
arbetsplatser där medarbetare trivs.  

Rådgivning 
Hjärtat i vår verksamhet är rådgivande stöd till verksamhetens chefer. Det betyder 
att prefekter, avdelningschefer och andra som har personalansvar kan vända sig till 
oss för råd. Vi stöder också personaladministratörer och beslutsstöd. Vår 
rådgivning spänner över ett stort område, och vi hanterar allt från 
annonsformuleringar till omorganisationer.  

Vi är en expertfunktion när det gäller HR-frågor. Du som chef kan vända dig till 
oss för att få hjälp att hitta den bäst fungerande lösningen. Vi bistår med kunskap i 
de regelverk som finns och med hjälp att navigera mellan dem, för att du ska kunna 
hantera din situation på ett bra sätt. Vi kan också bidra med kunskap, erfarenhet 
och verktyg som gör det enklare för dig som chef att strukturera din vardag och 
utveckla dina medarbetare.  

Du behöver komma till oss för rådgivning inför en förändring, övertalighet eller 
annan personalsituation som är på ingående, men också för rådgivning i en aktuell 
situation där något redan inträffat. Eftersom vi även är utförande i vissa ärenden, 
kan vi efter att du bestämt hur du vill gå vidare, också hjälpa dig med samordning 
och förhandling.  

Vi är drygt tio personer som arbetar som personalspecialister och varje institution 
vid SLU har en tilldelad specialist att vända sig till.  

Postadress: HR-enhetens Tel: 018-67 10 00 (vx)  
Besöksadress: Besöksadress Mobilnr: XXX-XXX 
Org nr: 202100-2817  
www.slu.se 

fornamn.efternamn@slu.se  
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Basuppdrag 

Beskrivningen är sorterad per målgrupp; prefekt/motsv, personalrollsinnehavare 
och fakultet. Det som beskrivs nedan är den service du alltid ska få när du 
kontaktar oss, i mån av tid och möjlighet gör vi gärna mer.  

Prefekt/motsvarande 
En öppen dialog med verksamhetsledningen är en förutsättning för att vi gör 
på bästa sätt för SLU. 

Anställningar  

Personalspecialisterna gör alltid arbetsrättsliga bedömningar vid anställningar. Vi 
ger råd om anställningsformer, lönenivåer och titlar. Vi bevakar också 
universitetets omplaceringar. Vi sköter den fackliga informationen och ser till att 
din medarbetare får skriftligt beslut på sin anställning.  

Arbetsrättslig rådgivning  

Personalspecialisterna kan hjälpa dig att läsa, förstå och agera utifrån de 
arbetsrättsliga regelverk vi har att hålla oss till. Vanliga frågor handlar om 
anställningsformer, omorganisation, arbetstidsfrågor eller neddragningar. 

Förhandling  

Personalspecialisterna samordnar universitetets fackliga förhandlingar. Din 
personalspecialist hjälper dig att avgöra vad som är förhandling- eller 
informationsärende, och granskar dina underlag. Personalspecialist hjälper också 
till att genomföra förhandling tillsammans med dig. 

Lönesättning och lönebildning 

Personalspecialisterna ger råd om lönesättning, exempelvis lönestatistik inför 
nyanställning och lönerevision. Personalavdelningen ansvar för SLUs lönepolitik. 

Lönerevision  

Personalspecialisterna stödjer dig genom lönerevisionen med utbildning, 
information, förberedelse och förhandling. Personalavdelningen har det 
övergripande ansvaret för att driva och samordna lönerevisionsprocessen.  

Personalplanering 

Personalspecialisterna ger dig råd inför val av anställningsformer, och är ett 
bollplank för dina frågor kring lång- och kortsiktig personalplanering.  

Rehabilitering 

Personalspecialisterna är ett stöd i rehabiliteringsprocessen och bidrar med 
kunskap, råd och kontakter. Ansvaret för rehabilitering ligger på dig som chef, men 
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vi deltar gärna i rehabiliteringsmöten i mån av tid. Vi utbildar i systemstödet 
Adato, och ansvarar för uppföljning av företagshälsovården. 

Rekrytering 

Personalspecialisterna granskar alltid kravprofil eller annons inför rekrytering, med 
fokus på kvalifikationer. Vi bevakar samtidigt universitets övertaligheter och 
eventuella omplaceringar. Din personalspecialist är stöd vid annonsering i press 
och deltar i anställningsintervjuer i mån av tid och behov.  

Chefsrekrytering 

Personalspecialisterna kan hjälpa dig att ta fram kravprofil och annons inför 
rekrytering, med fokus på kvalifikationer och ledaregenskaper. Din 
personalspecialist är stöd vid annonsering i press och deltar gärna i 
anställningsintervjuer i mån av tid och behov. Vi förhandlar chefstillsättningar med 
arbetstagarorganisationerna.  

Rådgivning/chefsstöd, övrigt  

Personalspecialisterna är ett stöd till dig som chef i alla personalrelaterade frågor. 
Vi ger råd om medarbetarsamtal, arbetsmiljöfrågor och lika villkorsfrågor. När du 
har svåra personalärenden hjälper vi dig med processer och kontakter både internt 
och externt.  

Personalrollsinnehavare/personaladministratörer   
Personalrollsinnehavaren sköter många verksamhetsnära personalfrågor. Ju 
högre kompetens inom personalområdet ute i verksamheten desto mer 
förebyggande kan vi arbeta och desto snabbare kan eventuella problem oftast 
lösas 

Arbetsrättslig rådgivning  

Personalspecialisterna hjälper dig att läsa, förstå och agera utifrån de arbetsrättsliga 
regelverk vi har att hålla oss till. Vanliga frågor handlar om rekrytering, 
anställningsformer och arbetstidsfrågor. 

Migrationsfrågor 

Personalspecialisterna kan ge dig information om vilka tillstånd som krävs för att 
få anställa medarbetare från utlandet.  

Intyg 

Personalspecialisterna hjälper dig att ta fram intyg i det fall en person blivit 
uppsagd på grund av arbetsbrist, eller om personen har haft anställning på flera 
institutioner inom universitetet. 
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Varsel 

Personalspecialisterna tar fram det meddelande om att tidsbegränsad anställning 
upphör som krävs, och ser till att det kommer till prefekt och rätt 
arbetstagarorganisation. Bevakning av tidpunkter för meddelande ligger på 
institutionen. 

Trygghetsstiftelsen och avtal om omställning  

Personalspecialisterna tar kontakt med de som ska anmälas till Trygghetsstiftelsen, 
och ser till att dessa får rätt information. Vi gör anmälan och ser till att personen får 
möjlighet att komma i kontakt med stiftelsen. Bevakning av tidpunkter för anmälan 
ligger på institutionen. 

Fakultet   
Både fakultetsledning och fakultetskanslierna hanterar en stor mängd 
ärenden som berör medarbetarna på universitetet. För att kunna ge en bra 
service är det viktigt för personalavdelningen/HR enheten att ha goda 
relationer med fakulteterna. Arbetet med universitetets högre anställningar 
kräver ett nära samarbete och varje fakultet har en huvudansvarig 
personalspecialist. 

Arbetsrättslig rådgivning  

Personalspecialisterna hjälper dig att läsa, förstå och agera utifrån de arbetsrättsliga 
regelverk vi har att hålla oss till. Vanliga frågor handlar om anställningsformer, 
omorganisation, arbetstidsfrågor eller neddragningar. 

Annonsering 

Personalspecialisterna granskar alltid kravprofil eller annons inför rekrytering, med 
fokus på kvalifikationer. Vi bevakar universitets övertaligheter och eventuella 
omplaceringar.  

Prefekttillsättning  

Personalspecialisterna är gärna med som stöd vid prefekttillsättning. Vid extern 
rekrytering kan vi hjälpa dig att ta fram kravprofil och annons, med fokus på 
kvalifikationer och ledaregenskaper. Vi deltar gärna i anställningsintervjuer i mån 
av tid och behov. Vi förhandlar chefstillsättningar med arbetstagarorganisationerna.  
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