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Rektor  

Tidsförlängning av anställning som forskarassistent vid föräldraledighet 
 
För att förbättra könsfördelningen på lärar- och forskarsidan är det viktigt att kvinnor och män ges 
lika goda förutsättningar att göra karriär vid Lunds universitet. Det är också viktigt att universitetet 
framstår som en attraktiv och realistisk arbetsgivare för unga människor i karriären med barn och 
familj oavsett kön. Mot denna bakgrund anges i jämställdhetspolicyn för 2006-2010 att 
forskarassistenter, som fått en meriteringsbefattning i konkurrens, ska kompenseras dubbelt för tid 
med föräldrapenning. 
 
Beslut 
Den som innehar anställning som forskarassistent har rätt att få sin anställning förlängd med dubbla 
antalet dagar i förhållande till antalet uttagna dagar med föräldraledighet omräknade till heltid. 
Förlängningen av anställningen får för varje anställd forskarassistent uppgå till sammanlagt högst 
730 dagar. 
 
Som föräldraledighet räknas ledighet med havandeskapspenning, föräldrapenning, tillfällig 
föräldrapenning vid barns sjukdom vid minst 14 dagars sammanhängande sjukdom samt s k 
pappadagar i samband med förlossning. Även sjukskrivning i samband med graviditet innefattas. 
 
Följande kriterier ska vara uppfyllda för att den anställde ska omfattas av regeln: 

1. Anställningen ska ha utlysts i konkurrens som en forskarassistenttjänst. 
2. Anställningen ska ha sakkunnigbedömts.  
3. Anställningen ska kunna upprätthållas i fyra år. 

 
Beslut om förlängning av anställning p g a föräldraledighet fattas av styrelsen inom respektive 
område efter ansökan från forskarassistent. Ansökan, som görs på särskild blankett, inlämnas senast 
en månad innan anställningen upphör. Till ansökan bifogas intyg från försäkringskassan på uttagen 
föräldraledighet samt kopia på beslut om anställning och sakkunnigutlåtande. 
 
Merkostnaderna för den dubbla förlängningen finansieras med medel som disponeras av respektive 
område. 
 
Rätten till förlängning baseras på uttag av föräldraledighet fr o m 2006-01-01. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av tf universitetsdirektör Hans 
Modig. I handläggningen har även deltagit prorektor Ann Numhauser-Henning och personalchef 
Staffan Svensson, föredragande. 
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