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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

 

utfärdad den 26 april 2001.

Regeringen föreskriver

 

1

 

 i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

 

2

 

dels 

 

att 4 kap. 1, 3, 12, 26, 28 och 30 §§ samt 12 kap. 2 § skall ha följande
lydelse,

 

dels

 

 att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 4 kap. 8 a,
13 a och 24 a §§ samt 8 kap. 3 a § samt närmast före 4 kap. 8 a § en ny rub-
rik av följande lydelse.

 

4 kap.

 

1 §    

 

Högskolorna får anställa lärare som professorer (inbegripet adjunge-
rade professorer), lektorer (inbegripet adjungerade lektorer), adjunkter (in-
begripet adjungerade adjunkter), forskarassistenter, timlärare och gästlärare.

Högskolorna får inte anställa andra kategorier av lärare.
Högskolorna får dock inom ramen för en försöksverksamhet anställa lä-

rare som biträdande lektorer.

 

3 §    

 

En högskola skall besluta om i vilken omfattning lärarna vid högsko-
lan skall ha hand om utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsar-
bete, och administrativt arbete. Därvid skall högskolan vinnlägga sig om att
lärare ur alla lärarkategorier undervisar inom grundläggande högskoleutbild-
ning. Forskarassistenter och biträdande lektorer skall dock i huvudsak be-
driva forskning.

Vid tillämpningen av första stycket skall högskolan beakta vad som följer
av 3 kap. 1, 2 och 5 §§ högskolelagen (1992:1434), andra författningsbe-
stämmelser samt avtal. 

 

Biträdande lektorer

 

8 a §    

 

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt
doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktors-
examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst
fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidi-
gare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med sär-
skilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalför-
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svaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisa-
tioner eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

 

12 §    

 

Den som erbjuds en anställning tills vidare som lektor vid en hög-
skola skall i stället anställas tills vidare som professor där, om han eller hon
begär det och har behörighet för en sådan anställning. Detta gäller dock inte
vid en sådan befordran till lektor som avses i 13 eller 13 a § .

 

13 a §    

 

En biträdande lektor vid en högskola skall efter ansökan befordras
till en anställning tills vidare som lektor vid den högskolan, om han eller hon
har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en
prövning enligt de bedömningsgrunder som högskolan har ställt upp för en
befordran till lektor. Ämnesområdet för anställningen som lektor skall vara
detsamma som för anställningen som biträdande lektor.

 

24 a §    

 

Bestämmelserna om beredning av anställningsärenden som avser
lektorer i 20–22 §§ skall tillämpas vid anställning av biträdande lektorer.
Bestämmelserna skall tillämpas också vid ansökan om befordran till lektor
enligt 13 a §. 

 

26 §    

 

Fakultetsnämnden eller motsvarande organ skall föreslå den sökande
som främst bör komma i fråga för anställning. Om det finns särskilda skäl,
får förslaget avse ytterligare sökande som bör komma i fråga och ordningen
mellan dem.

Fakultetsnämnden eller det motsvarande organet skall i förslaget redovisa
sin bedömning av varje föreslagen sökandes skicklighet i förhållande till de
bedömningsgrunder som gäller för anställningen. Redovisningen skall om-
fatta både skickligheten beträffande varje bedömningsgrund för sig och vid
en sammanvägning av alla bedömningsgrunderna. Om det finns bara en sö-
kande och det föreslås att han eller hon skall anställas, behöver det inte läm-
nas någon sådan redovisning som sägs i detta stycke.

Av förslaget skall det framgå hur högskolans rekryteringsmål har beak-
tats. Om både kvinnor och män har sökt anställning, skall det anges också
hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

Vid ansökan om befordran enligt 11 §, 13 § första stycket eller 13 a §
skall fakultetsnämnden eller det motsvarande organet föreslå om sökanden
skall befordras eller inte och ange om sökanden uppfyller behörighetskraven
eller inte.

 

28 §    

 

Lärare anställs genom beslut av rektor. Detta gäller också sådana be-
slut om befordran som avses i 11–13 a §§.

Om rektor finner att en adjunkt, en lektor eller en biträdande lektor

 

 

 

inte
uppfyller kraven för befordran enligt 11 §, 13 § första stycket eller 13 a §,
skall ansökan om befordran avslås genom ett särskilt beslut.

Om rektor finner att en person som erbjuds en sådan anställning som av-
ses i 12 § inte uppfyller kraven för att kunna anställas som professor, skall
begäran om anställning som professor avslås genom ett särskilt beslut. An-
ställning skall då ske som lektor.
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Beslut som avses i denna paragraf får inte delegeras, om de avser anställ-
ning som professor eller avslag på en ansökan eller en begäran om anställ-
ning som professor.

 

30 §    

 

Lärare skall anställas tills vidare. En anställning får dock tidsbegrän-
sas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, om det inte är fråga om an-
ställning som professor. Därutöver gäller följande i fråga om tidsbegräns-
ning av en anställning:

1. En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock
längst fem år. Sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställnings-
tiden får dock omfatta högst tio år. Vid sådan befordran som avses i 11 och
13 §§ skall anställning ske tills vidare.´

2. En adjungerad professor, en adjungerad lektor och en adjungerad ad-
junkt skall anställas tills vidare, dock längst tre år. Sådan anställning får för-
nyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år.

3. En lektor och en adjunkt får anställas tills vidare, dock längst ett år, om
det är hans eller hennes första anställning tills vidare eller tills vidare, dock
längst till en viss tidpunkt, som lektor eller adjunkt. Detta gäller dock inte
vid sådan befordran som avses i 13 eller 13 a §. Sådan anställning som avses
i denna punkt får inte förnyas.

4. En lektor och en adjunkt får anställas tills vidare, dock längst tre år, om
han eller hon är tillsvidareanställd som lektor eller adjunkt vid en annan hög-
skola. Sådan anställning som avses i denna punkt får inte förnyas.

5. En biträdande lektor skall anställas tills vidare, dock längst fyra år. Så-
dan anställning får förnyas, dock längst ett år, om den biträdande lektorn har
undervisat inom grundläggande högskoleutbildning mer än 25 procent av ar-
betstiden.

6. En forskarassistent skall anställas tills vidare, dock längst fyra år. Så-
dan anställning får förnyas så att den sammanlagda anställningstiden omfat-
tar mer än fyra år, om det finns särskilda skäl. 

7. En timlärare skall anställas tills vidare, dock längst ett år. En anställ-
ning som timlärare får avse högst 20 procent av motsvarande heltidsanställ-
ning. Anställning som timlärare får förnyas.

8. En gästlärare skall anställas tills vidare, dock längst tre år. Sådan an-
ställning får förnyas.

 

8 kap.

 

3 a §    

 

Ett universitet eller en högskola som anordnar forskarutbildning
skall anordna utbildning av handledare inom forskarutbildningen. 

 

12 kap.

 

2 §

 

3

 

    

 

Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en
högskola överklagas, nämligen

1. beslut om anställning vid en statlig högskola, med undantag av anställ-
ning som doktorand eller som professor eller lektor vid anställning enligt
4 kap. 11, 13 eller 13 a §§,
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2. beslut enligt 4 kap. 28 § andra stycket att avslå en ansökan om befor-
dran,

3. beslut enligt 4 kap. 28 § tredje stycket att avslå en begäran om anställ-
ning som professor,

4. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli
antagen till grundläggande högskoleutbildning och beslut att inte göra un-
dantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra me-
ningen,

5. beslut om tillgodoräknande av kurs,
6. avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbild-

ningsmoment,
7. beslut att dra in resurser för en doktorands forskarutbildning enligt

8 kap. 10 § och beslut att en doktorand inte skall få tillbaka resurserna enligt
8 kap. 11 §, och

8. avslag på en students begäran att få examensbevis eller utbildningsbe-
vis.

Om någon som sökt en anställning som lektor med stöd av första stycket 1
överklagar ett beslut av högskolan att anställa någon annan och överklagan-
denämnden bifaller överklagandet, skall det ske på så sätt att den klagande
anställs som professor, om det yrkas i överklagandet. Detta gäller dock bara
om den klagande har behörighet för en sådan anställning och har begärt
prövning av detta enligt 4 kap. 23 § .

Ett överklagande enligt första stycket 3 skall inte prövas om överklagan-
denämnden beslutar att någon annan skall ges anställningen på grund av ett
överklagande enligt första stycket 1.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.
Förordningen, utom 8 kap. 3 a §, gäller till och med den 30 juni 2006. I

fråga om den som är anställd som biträdande lektor den 30 juni 2006 skall
dock förordningen gälla även därefter. 

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)


