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Anna-Karin Olofsdotter 

Befogenheter för personaldirektören Anna-Karin 
Olofsdotter 

Beslut 
(1) Personaldirektören Anna-Karin Olofsdotter har med verkan från den 1 april 

2021 följande befogenheter: 

att träffa kollektivavtal, 

att i mån av ekonomiskt utrymme bevilja delpension inom ramen för ett av rektor 
årligen angivet ekonomiskt mandat,  

att avge skattedeklarationer till Skatteverket för SLU, 

att utse deklarationsombud för SLU, 

att ansvara för och administrera löneutbetalningar, 

att teckna firma för SLU i kontakten med banker, Skatteverket, SPV och andra 
myndigheter vad avser arbetsgivardeklarationer samt löne- och 
pensionsutbetalningar, 

att vid behov utse ytterligare högst fyra anställda inom SLU som har dessa 
befogenheter,  

att besluta om bidrag till personalföreningar inom ramen för tillgängliga medel och 
om det överensstämmer med gällande regelverk i övrigt, 

att efter samråd med den chef som fattar beslut om anställning, fastställa 
anställningsförmåner och befattningsbenämning (titel) för nyanställda och vid 
oenighet avgöra frågan*,  

att efter samråd med den chef som fattar beslut om anställning, besluta om ev. 
ändring av individuella anställningsförmåner och befattningsbenämning (titel) 
mellan revisionstillfällena och vid oenighet avgöra frågan*,  
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att vid behov ålägga anställda att lämna första-dags-intyg vid frånvaro, 

att besluta om tillämpningen av Riktlinjer för ersättning i samband med uppdrag 
på ledningsnivå (rektors beslut 2015-06-24, SLU ID 2015.1.1.1-2584) vad avser tid 
för egen kompetenskomplettering och forskning för vissa befattningshavare med 
uppdrag på ledningsnivå,  

att besluta att teknisk- eller administrativ anställning ska upphöra efter det att 
arbetstagaren har uppnått den ålder som föreskrivs i 32a § Lag (1982:80) om 
anställningsskydd.  

att besluta att anställning som lärare eller forskare, exklusive professor, ska 
upphöra efter det att arbetstagaren uppnått den ålder som föreskrivs i 32a § Lag 
(1982:80) om anställningsskydd. 

samt 

att, efter samråd med universitetsdirektören, utse ställföreträdande personaldirektör 
som i Olofsdotters frånvaro har de ovan angivna befogenheterna. 

(2) Universitetsdirektörens beslut från den 11 december 2018, SLU ID: 2018.1.1.1-
4627, med befogenheter för personaldirektören upphävs från och med den 1 april 
2021.  

* Universitetsdirektören avgör dock sådana frågor för de befattningshavare som 
anställs direkt av honom/henne. 

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsdirektör Martin Melkersson efter 
föredragning av akademisekreterare Sune Lindh. 

 

Martin Melkersson 

Sune Lindh 

Vidimering: 

Jag bestyrker att universitetsdirektören har rätt att delegera dessa befogenheter till 
Anna-Karin Olofsdotter. 

……………………………. 

Maria Knutson Wedel 
Rektor 
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