
lnrangeringsprotokoll Handelshogskolan:

Handelshogskolan omfattas fr5n och med den 1 januari 2021 av Hogskoleavtalet mellan
Arbetsgivaralliansen 5 ena sidan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansr5d;

Akademikerförbunden/SULF samt Fackförbundet ST/Visions SamverkansrSd.

Parterna är överens om att nedanst5ende villkor, I stIIet for Hogskoleavtalets, galla till och med 30
juni 2022.

1. Arbetstid lärare 1539 timmar vid 35 dagars semester, 1568 vid 31 dagars semester, 1589 vid
28 dagars semester. Arbetstid övriga 37,5 timmar/vecka.

2. Ledighet med IOn 1. besOk has läkare, fOretagshalsovârd, Oppen yard och modravárd,
blodgivning, akuta tandbesvär eller undersOkningar eller behandlingar efter remiss av Iäkare
eller tandläkare. 2. allvarligare sjukdomsfall, dOdsfall, begravning, bouppteckning, arvskifte
mom den egna familjen eller den nrmaste släktkretsen= hOgst 10 arbetsdagar /kalenderâr
och d ink restid. 3. flyttning= I dag/r. Fackligt fOrtroendemannauppdrag= hOgst 10
dgr/kalenderár 4. Examen/tentamen= HOgst 5 dagar/kalenderár.

3. Ledighet for studier. Om utbildning av betydelse for arbetsgivarens verksamhet dS kan
arbetsgivaren medge att hela eller delar av studieledigheten ar loneberattigande.

4. Sjukv5rdsersättningar. Läkarvàrd, tandvárd, psykologbehandling ersätts med hogst 95
kr/besok. Sjukgymnastik ersatts med hOgst 70 kr/besOk. Sjukhusvárd ersätts med hogst 70
kr/várddag. LakemedelsfOrmàner

5. FOraldrapenningtillagg. Anstalid minst 90 dgr I fOljd fOre fOraldraledighetens borjan. HOgst 360
dagar. 10 % av daglonen upp till basbeloppstaket. LOnedelar sam Overstiger basbeloppstaket
ar tillagget 90 % av daglonen.

6. Restids och traktamentsersättningar

7. OB-ersttning; efter 18.00 m5n-tors ger ett IOnetilIägg om m5nadslOn/200, efter 18.00 fre
samt lör-sOn ger ett lOnetillagg am m5nadslOn/150.

8. Arbetstagare som den 30 juni 2022 har fler an 30 sparade semesterdagar f5r ta Ut de
Overskjutande dagarna under en femSrsperiod s5 att arbetstagaren inte har fler an 30
sparade semesterdagar den 30juni 2027.

9. InfOr kollektivavtalsfOrhandlingarna p5 Arbetsgivaralliansens branschomr5de hOgskola 2022
ska hänsyn tas till de särskiljande villkoren ovan samt sOka en Overensstämmelse I fr5gorna.

10. HandelshOgskolans och Arbetsgivaralliansen avtal skiljer sig St när det gäller nomenklaturen
fOr Iärarbefattningar. HandelshOgskolan beh511er sin tjänstenomenklatur tills
omforhandlingar av kollektivavtalet sker 2022. Parterna ska pSborja en diskussion om
nomenklaturen I god tid innan branschavtalet loper ut.

11. Om endera part under overg5ngstiden 2021-01-01 - 2022-06-30 upptäcker konsekvenser av
inrangeringen som inte kunnat fOrutses vid tecknande av detta protokoll har varje part ratt
att p5kalla fOrhandling I fr5gan.

Parterna träffar Overenskommelser gallande tenure-track-anställning samt Graceyear (bilaggs)
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Bilaga till inrangeringsprotokoll

2020-12-03

Overenskommelse om tidsbegränsad tenure-track-anstallning p5 Handelshogskolan

Pa rter:

Arbetsgivarsida n: Arbetsgiva ra Ilia nsen

Arbetstagarsidan: SULF

ST

Lärarförbundet

LR

Ledarna

§1

Avtalet gäller arbetstagare som anställs med en tenure-track-anställning. Med tenure-track-

anstallning avses en arbetstagare som anställs tidsbegransat for att möta Handelshögskolans
framtida utbildningsbehov med de bästa lärarna. Med tenure avses att anställningen overg5r till en
tillsvidareanställning som associate professor. Denna overgSng sker när den anställde uppfyller de
kriterier som förtecknas i § x. Den anställde ska ha avlagt en doktorsexamen eller ha en utlndsk
examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen.

§2

Anställningen ska inneh5lla p5 förhand fastlagda proportioner av undervisning, forskning och
administration. Undervisning ska motsvara mellan 20 och 40 % av Srsarbetstiden, administration 10
% av arbetstiden och forskning mellan 50-70 % av arbetstiden.

Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anstallningsskydd f5r en tenure-track-

anställd anstllas tills vidare, dock langst till en viss tidpunkt och aidrig for lngre tid n tre mSnader
efter slututvardering. Anstallningen fSr gälla i hogst tre Sr. Anställning fSr därefter förnyas med
ytterligare hogst tre Sr. En person f5r inneha en tenure-track-anstallning under sammanlagt högst sex
Sr. Anstallningen ska forlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet p5 grund
av sjukdom, foraldraledighet och förtroendeuppdrag mom fackliga organisationer eller andra
liknande omständigheter.
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§4

Den tid scm en arbetstagare kan anställas med stöd av detta avtal ska minskas med tid I allmän
visstidsanstallning samt tid som vikarie enligt § 5 lagen om anstallningsskydd och tid dS
arbetstagaren varit anställd med stöd av "Avtal om tidsbegränsad anstallning som postdcktor". P5
motsvarande san ska den tid scm en arbetstagare kan anställas med stöd av uppraknade lagregler

och avtal minskas med den tid som arbetstagaren varit anställd med stöd av detta avtal.

§5

En arbetstagare kan inte 5beropa reglerna om företrädesrätt § 25-27 I lagen cm anstallningsskydd

for att erh5lla ansthllning enligt detta avtal. En arbetstagare scm har eller har haft anstallning enligt

detta avtal ska omfattas av fOreträdesrättsreglerna enligt § 25-27 I lagen cm anställningsskydd.

§6

Tenure-track-anstaliningen ska utlysas och tillsättas I konkurrens.

Innan en anställning med stOd av detta avtal ingSs ska en vardering av arbetstagarens meriter gOras,

si kallad invärdering. Invärdering skall gOras enligt de principer scm redovisas i HandelshOgskolans

kriterier for tenure enligt § x. PS grundval av denna bedOmer arbetsgivaren när fOrsta utvardering ska
gencmforas.

§8

FOr en tenure-track-anställning ska Handelshogskclans kriterier fOr tenure enligt § x gälla vid
utvarderingar. Dessa innehSller dels kriterier fOr vad scm ska vara uppfyllt for att den anställde ska
erhSlla fortsatt anställning incm tenure-track efter fOrsta utvärderingen, dels kriterier fOr vad scm
ska vara uppfyllt fOr att den anställde ska erhSlla tillsvidareanstallning (tenure) vid utgSngen av
anstaliningen I vilken slututvärdering gOrs. Utvarderingar ska ske p5 vid anställningen fastlagda

fOrutbestämda tidpunkter. Utvärderingstidpunkter ska senarelaggas cm det finns särskilda skäl cch
arbetstagaren inte begar annat. Med sarskilda skäl avses ledighet p5 grund av sjukdcm,
fOraidraledighet, fOrtroendeuppdrag mom fackliga organisationer eller Iiknande uppdrag.

§9

FOrsta utvardering av uppn5dda resuttat ska ske senast tre m5nader efter anställningsdatum. Denna

ska ske s5 att den anstäUde kan f5 besked cm fortsatt anställning eller ej senast tv5 m5nader innan
anställningens slutdatum. Utvardering ska gOras av sakkunniga scm utses av det kcllegiala crgan

mom hOgskolan scm hanterar fakultets- cch utbildningsfrSgor. Detta organ ska sedan fatta beslut cm
vidare anställning p5 grundval av utvärderingen. CL



§ 10

Slututvardering av uppnSdda resultat ska ske senast sex m5nader efter anställningsdatum. Denna ska
ske sS att den anställde kan f5 besked senast tre mSnader innan anställningens slutdatum. Den

anställde har rätt att p5 begäran fS en skriftlig motivering gällande slututvärdering senast tre

m5nader innan slutdatum. Slututvärdering ska göras av sakkunniga varav tvS ska vara externa. De
sakkunniga ska vara professorer och väl fortrogna med den utvärderades forsknings- och
utbildningsomr5de. De sakkunniga utses av det kollegiala organ mom hogskolan som hanterar
fakultets- och utbildningsfrSgor. De sakkunniga fSr arbeta enskilt eller I grupp. Den anställde har rätt
att själv, efter godkannande av det kollegiala organ mom hogskolan som hanterar fakultets- och
utbildningsfr5gor, initiera slututvärdering vid tidigare tidpunkt an den förutbestämda Om s5dan
utvardering resulterar i ett beslut att fastlagda kriterier inte är uppfyllda har den anställde inte rätt
till ytterligare utvardering for att fS vidare anstallning.

§ 11

Parternas utgSngspunkt ar att anstallning mom ramen for tenure-track avser arbete p5 heltid. Vid
eventuell deltid under anstallningstiden ska kraven p5 undervisning, forskning och medarbetarskap
anpassas till tjänstens omfattning. Utvärdering av uppn5dda resultat ska dock ske I treSrsintervall
eller intervall preciserade vid invärdering.

§ 12

Arbetstagarorganisationerna, eller den organisation som dessa utser, ska lOpande f5 information om
när och vem som anställs med stöd av detta avtal. Dessa ska ocks5 lOpande ges information cm när
och vem som ej erhSller fortsatt anstallning enligt första utvarderingen, samt när och vem som
erhSller/ej erhSller tillsvidareanställning efter slututvardering. Detta ska galla oavsett om
arbetstagaren är fackligt ansluten eller ej.

§ 13

Detta avtal galler frSn och med 1 januari 2021 och tills vidare. Uppsagningstiden är sex m5nader. Om
detta avtal upphöra att gälla p g a uppsagning ska dock en sSdan tidsbegränsad anställning som
p5börjats under detta avtals giltighetstid fortsatta att galla I enlighet med avtalets villkor. Detta avtal
ar avhangigt dagens reglering av lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Anmärkning:

Parterna är ense om att om det finns synnerliga skal finns möjlighet fOr endera parten att ta upp

fOrhandling om att konsumtion av annan visstidsanställning ej ska gälla.
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Bilaga 1. Kriterier for tenure:

Det grundlaggande syftet med HandelshOgskolans verksamhet är att tillhandah5lla undervisning av
hOgsta mOjliga kvalitet i fr5ga om relevans, djup och utfOrande av HandelshOgskolans utbildningar -

BSc, MSc, PhD, MBA och executive education - nu och i framtiden.

For att uppn5 tenure finns det ett antal grundläggande kriterier som samtliga m5ste vara uppfyllda,
samt ytterligare kriterier av vilka 5tminstone ett m5ste vara uppfyllt

Grundläggande kriterier:

Undervisning: Dokumenterat god undervisning, fOreträdesvis i minst tv5 slag utbildningsprogram
(BSc, MSc, PhD, MBA).

Forskning: UtOver doktorsavhandlingen, produktion som minst motsvarar en avhandling och best5r
av artiklar publicerade i internationelit väl ansedda publikationer och/eller böcker publicerade av
internationellt respekterade forlag.

Citizenship: En aktiv roll i HandelshOgskolans akademiska miljO genom till exempel deltagande i

seminarier, tillgänglighet for mindre administrativa uppgifter och arbetsgrupper, kontakt med
studenter etc.

Ytterligare kriterier:

Utmärkt undervisningsfrdighet, styrkt av exempelvis kursutvarderingar kiart Over
genomsnittet eller ett hOgt antal deltagare i valfria kurser.
Utmärkt forskningsproduktion, exempelvis artiklar publicerade i prestigefylida tidskrifter.
Visad avsevärd kapacitet for akademiskt och administrativt ledarskap.

Tre5rsutvardering:

Kandidatens fOrutsttningar att uppnS tenure efter sex Sr kornmer att utvärderas enligt

nedanst5ende:

Undervisning: God undervisningsform5ga styrkt av exempelvis goda kursutvrderingar fran flera
kurser, samt av utvardering av Overordnade.

Forskning: Kvantitet och kvalitet p5 pSgSende forskning styrkt av utlStanden fr5n kollegor och
överordnade. Framg5ng p5visas av exempelvis inbjudningar till konferenser, deltagande i
forskningsnatverk, bidrag vid seminarier eller omnämnanden i ledande tidskrifter.

Citizenship: En aktiv roll i HandelshOgskolans akademiska miljO genom till exempel deltagande i

seminarier, tillganglighet fOr mindre administrativa uppgifter och arbetsgrupper, kontakt med
studenter etc.

Det ses i regel som meriterande om kandidaterna r internationellt aktiva och väl erknda mom sina
respektive fält.



Tenure clock extension due to the impact of the COVID-19 crisis

The reason for tenue clock extension is the severe disruption of academic life during the COVID-19
crisis.

Length of the extension: 1 year

Who can apply: All Assistant Professors on SSE Tenure Track positions with a starting date up to (and
including) 1st of September 2020.

When to apply: Eligible Assistant Professors can apply until 30th of November 2020.

Application should include: The Assistant Professor's specific reasons for why a one-year extension
should be granted.

Process: The application should be signed and e-mailed to the respective Head of Department. The
respective Heads of Department makes the decision. The Assistant Professors will be informed about
the decision no later than 15th December 2020. The Head of Department should after that inform HR

about the decision. HR will make a complementary document to the employee contract and up-date
the HR systems. Each application will be handled on an individual basis. The candidate can appeal the
decision to the president and in those cases the union, SULF, must be informed before the president
makes the final decision.

Relation between tenure clock extension and grace year: They are two different things. The decision
about Tenure clock extension will not impact the possibility to get a grace year if the Assistant
Professor is not granted tenure.
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Grace-year - information and process

Information in English:
In the event that a tenure-track employee does not meet tenure requirements after
three plus three years, there is an opportunity for an additional year's employment, a
so-called "grace year". The purpose is for the employee to be able to entirely devote
their time to qualifying for tenure until the end of their six-year employment, as well
as providing financial security for another year if they do not achieve tenure. It is not
possible to apply for tenure during or after the "grace year". During the seventh year,
the same employment conditions apply as before.

The Department Head is responsible for informing the employee of the opportunity to
"Grace-year". The Department Head informs the HR Director who makes sure that
the President has the right document to base the decision on.

Information in Swedish:
I de fall en medarbetare p tenure-track inte uppfyller kraven for tenure efter tre plus
tre r finns det en mOjlighet att f ytterligare ett rs anstallning, ett s kallat "grace
year". Syftet är att medarbetaren ska kunna agna sin tid till fullo i slutet av sin sex-

riga anstallning till att meritera sig fOr tenure och samtidigt f en mojlighet till
ekonomisk trygghet under ytterligare ett r om det inte skulle gâ vagen. Det är inte
mojligt att ansOka om tenure under eller efter "grace-year". Under det sjunde ret
galler samma villkor som tidigare.

Det är institutionschefens ansvar att informera medarbetaren om mOjligheten till
"Grace-year". Institutionschefen informerar HR DirektOren som i sin tur sakerställer
att rektor erhller underlag att fatta beslut p.
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