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Lokalt professorsavtal 
 
1 § 
 
Med stöd av ALFA 1 kap 3 § sluter parterna lokalt professorsavtal vid Lunds 
universitet. 
 
 
2 § 
 
Bestämmelserna i detta avtal omfattar samtliga anställningar som professor, med 
undantag för adjungerade professorer och professorer som tillhör avtalet om lokal 
chefskrets. 
 
 
3 § 
 
För arbetstagare som omfattas av detta avtal gäller följande undantag och avvikelser 
från bestämmelserna i ALFA 
 
1. Bisysslor 
 
Arbetstagaren är skyldig att lämna uppgift till arbetsgivaren om och i vilken 
omfattning han innehar eller avser att åta sig bisysslor. Arbetsgivaren får besluta att 
arbetstagaren helt eller delvis skall upphöra med bisysslan eller avstå från att åta sig en 
bisyssla som inverkar hindrande på arbetet. 
 
2. Uppsägningstid 
 
En arbetstagare som är anställd med fullmakt skall iaktta en uppsägningstid av sex 
månader. 
 
För arbetstagare med anställning tills vidare gäller en ömsesidig uppsägningstid av sex 
månader. För den som vid detta avtals ikraftträdande har kortare uppsägningstid vid 
uppsägning från arbetstagarens sida gäller dock den kortare tiden så länge 
anställningen består. 
 
Uppsägning för att avgå med ålderspension skall ske samtidigt med att ansökan om 
pension ges in, dock inte senare än om annars gällande uppsägningstid hade 
tillämpats. 
 
Arbetsgivaren kan medge att en arbetstagare får sluta sin anställning efter kortare 
uppsägningstid. Det förutsätts att arbetsgivaren medger en kortare uppsägningstid 
om verksamheten tillåter det. 
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3. Ersättningar 
 
Bestämmelserna om obekvämtillägg, mertidstillägg samt ersättning för 
övertidstjänstgöring1 skall inte tillämpas. 
 
4. Enskilda överenskommelser 
 
Arbetsgivaren och en arbetstagare får träffa överenskommelse om avvikelser från 
bestämmelserna om allmänna anställningsvillkor. En sådan överenskommelse skall 
vara skriftlig och kan sägas upp med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. 
 
Innan överenskommelsen träffas skall berörd lokal arbetstagarorganisation 
informeras. 
 
 
4 § 
 
Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 oktober 2001 och tills vidare med en uppsägningstid 
av en månad. Om ALFA upphör att gälla upphör även detta avtal att gälla. 
 
 
Lunds universitet OFR SACO SEKO 
 
 
 
 
Staffan Svensson Kajsa Eriksson Pehr Osbeck Ingrid Lagerborg 
 

                                                           
1
 Befordrade professorer har dock rätt till övertidsersättning t o m 2002-12-31. Parterna kommer därefter att ta upp 
frågan till ny diskussion. 


