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Ändring samt förtydligande av delegation avseende
lönetillägg samt ändring av lön vid befordran och ny
kompetens
Beslut

Härmed beslutas att:

anna.clemensson@
uadm .uu .se

1. Den anställdes chef1, utom vad gäller universitetsförvaltningen, får besluta om samtliga lönetillägg om
högst 1500 kr/månad och högst sammanlagt tre månader.
Uppgiften får inte vidaredelegeras.

Beredning med :
HR-avdelningen
Juridiska avdelningen
Planeringsavdelningen

2. Den anställdes chef1, utom vad gäller universitetsförvaltningen, får besluta om lönetillägg om mer än
1500 kr/månad eller överstigande sammanlagt tre
månader samt ändring av lön vid befordran och ny
kompetens där fasta belopp fastställts av rektor.
Uppgiften får inte vidaredelegeras.
3. Universitetsdirektören får för universitetsförvaltningen
besluta om samtliga lönetillägg samt ändring av lön vid
befordran och ny kompetens. Uppgiften får
vidaredelegeras.
4. Universitetsdirektören får för övriga universitetet besluta
om lönetillägg om mer än 1500 kr/månad eller
överstigande sammanlagt tre månader samt ändring av
lön vid befordran och ny kompetens då belopp inte
fastställts av rektor eller när avsteg görs från fastställda
belopp. Uppgiften får vidaredelegeras.
5. Delegationerna ersätter tidigare delegationer i de delar
som avser lönetillägg samt ändring av lön i Riktlinjer för
lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt
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Härmed avses vicerektor, dekan inom vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap samt prefekt/motsvarande enligt delegationsordning
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ändring av lön vid befordran och ny kompetens (UFV
2013/1326).
6. Följande beslut upphävs i sin helhet:
• Beslut om utbetalning av lönetillägg och beslut
om ledighet för annan anställning - åte1iagande
av delegationer (UFV 2007/880).
• Rektors delegation till prefekter/motsvarande att
attestera vissa typer av ersättningar och
reseförskott (UFV 2005/252).
• Fö1ieckning över delegationer mm i
personalärenden vid Uppsala universitet (UFV
2003/1355)
Bakgrund
Reglerna om lönetillägg vid särskilda uppdrag samt ändring av
lön vid befordran och ny kompetens finns idag i flera olika
beslut vilket skapar en otydlighet avseende vem som beslutar i
dessa frågor. Därntöver följer delegationerna idag inte
nuvarande linjestrnktur för delegationer. Tillsammans med den
nuvarande beslutsprocessen för lönetillägg skapar detta
ineffektivt merarbete.
Idag finns en delegation från rektor till prefekt att besluta om
lönetillägg om högst 3 månader eller upp till 1500 kr/månad och
för HR-direktören att besluta om lönetillägg däröver i Beslut om
utbetalning av lönetillägg och beslut om ledighet för annan
anställning - åteiiagande av delegationer (UFV 2007 /880).
Dessutom finns en delegation från rektor till HR-direktören att
besluta om lönetillägg överstigande 1500 kr/månad eller
överstigande sammanlagt 3 månader och ändrad lön i enlighet
med Riktlinjen för lönetillägg och andra villkor vid särskilda
uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens
(UFV 2013/1326). Denna delegation ska enligt fastställd
linjestruktur gå via universitetsdirektören med möjlighet till
vidaredelegation.
I de fall då belopp som ska utgå i lönetillägg för särskilda
uppdrag samt vid befordran och ny kompetens är fastställda i
riktlinjen kan beslut fattas i enlighet med delegationsordningen
och de gällande riktlinjerna. Det finns därvid inget behov av att
beslut ska fattas inom universitetsförvaltningen.
I ett antal äldre delegationer inom personalområdet görs
hänvisningar till obsoleta författningar och avtal, samtidigt som
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nuvarande delegationsbeslut klargör det som behövs. Dessa
föreslås därför att upphävas i sin helhet. Besluten är
• Beslut om utbetalning av lönetillägg och beslut om
ledighet för annan anställning - återtagande av
delegationer (UFV 2007/880);
• Rektors delegation till prefekter/motsvarande att attestera
vissa typer av ersättningar och reseförskott (UFV
2005/252) samt
• Fö1ieckning över delegationer mm i personalärenden vid
Uppsala universitet (UFV 2003/1355).
Beslut i detta ärende har fattats av unde1iecknad rektor i närvaro
av universitetsdirektör Katarina Bjelke, efter föredragning av
verksamhetsutvecklare Anna Clemensson och HR-specialist
Lena Kvist. Närvarande därutöver var akademiombudsman Per
Abrahamsson och Uppsala studentkårs ordförande Max
Stenberg.
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