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Det finns många anledningar att arbeta vid Högskolan 
Kristianstad 
Flera studier visar att statligt anställda trivs på jobbet. Arbetet upplevs som mycket 

meningsfullt, intressant och stimulerande, obundet och fritt (se Arbetsgivarverkets stud- 

ie ”Arbetsmiljön i statlig sektor 2013”) samt att förväntningarna på arbetet uppfylls i hög 

grad och att flertalet vill arbeta kvar inom staten om fem år (se Arbetsgivarverkets rapport 

”Vägval för samhällsnytta och utveckling”). 

Högskolan Kristianstad (HKR) genomför vartannat år en medarbetarundersökning. 

Resultatet av enkäterna visar mycket positiva resultat. Nedan följer en mer utförlig be- 

skrivning av de förmåner du har, som teknisk/administrativ, undervisande och forskande 

personal vid HKR. 

 

 



 
 

Arbetstid 
Flextid för teknisk/administrativ personal: Det finns möjlighet att börja mellan kl. 6.30– 

9.00 och sluta mellan kl. 15.00–19.00. Lunchen kan vara mellan 30-90 minuter. 

Årsarbetstid: För lärarpersonal tillämpas årsarbetstid. 

Förkortad arbetstid före vissa helgdagar för teknisk/administrativ personal: Du har 

förkortad arbetstid på Trettondagsafton, Skärtorsdag, den 30 april, dag före Alla Helgons 

dag samt om den 23 december infaller på en fredag. Fredagen efter Kristi 

himmelsfärdsdag är klämdag. 

 

Kompetensutveckling 
Kompetensutvecklingsplan: På HKR görs årligen en individuell kompetensutveckling- 

splan i samband med medarbetarsamtalet. 

Utbildning inom HLR och brand: HKR erbjuder utbildning inom hjärt- och lungräddning 

samt brand. 

För undervisande och forskande personal 
Stipendium för internationell mobilitet: Undervisande personal kan söka och erhålla 

stipendium för internationell mobilitet. 

Pedagogisk karriärväg: För undervisande personal finns också en karriärväg i form av 

en pedagogisk karriärstege. 

LärandeResursCentrum: Via HKR:s LärandeResursCentrum (LRC) kan du som tillhör den 

undervisande personalen få pedagogiskt stöd för såväl campus- som nätundervisning, 

tillgång till medieutrustning, möjlighet till avgiftsfria fjärrlån och annan biblioteksser- 

vice, support för lärplattformen itslearning och referenshanteringssystem, få tillgång till 

avancerade rättstavningsprogram och sofistikerad talsyntes samt rådgivning gällande 

stöd till dig med funktionsnedsättning. 

Extra tid för kompetensutveckling: Lektorer kan få extra tid för kompetensutveckling, 

som exempelvis kan användas för forskningsanknytning till grundutbildningen. 

Extra forskningstid: Samtliga forskare, utom professorer men inklusive doktorander, har 

möjlighet att söka extra forskningstid. 

Medel för extra expenser för forskningsändamål: Samtliga lärare med forskning i 

tjänsten har möjlighet att löpande söka medel för extra expenser för forskningsändamål 

(publiceringskostnader, konferenser, viss utrustning m m). 

Semester 
Antalet semesterdagar: Till och med 29 års ålder har du 28 semesterdagar per år. Om 

du är mellan 30-39 år har du 31 semesterdagar per år. Från och med året du fyller 40 får 

du 35 semesterdagar per år. 

Betald semester redan första året: Intjänandeår och semesterår sammanfaller vilket 

gör att du får betald semester redan första året. 



 

Hälsa och sjukvård 
Friskvårdsbidrag: Du kan få upp till 2 000 kr per år i friskvårdsbidrag. 

Rabatt på träningsanläggningar: HKR har avtal med några träningsanläggningar 

vilket innebär att du kan köpa anläggningskort till rabatterad kostnad. 

Friskvårdsaktiviteter: HKR har en friskvårdsgrupp som anordnar olika friskvårdsaktivi- 

teter, som du kan delta i kostnadsfritt under ordinarie arbetstid. 

Massage: HKR får regelbundet besök av en massör och du kan få massage till reducerat 

pris. 

Terminalglasögon: Om en synundersökning visar att glasögon behövs i arbetet, och då 

glasögon för normalt bruk inte kan användas, bekostar HKR terminalglasögon. 

Företagshälsovård: Vid arbetsrelaterade besvär har du möjlighet att träffa företags- 

läkare, beteendevetare med flera på den företagshälsovård HKR har avtal med. 

Sjukvårdsförmåner: Om du lämnar receptkvitto får du ersättning för mediciner som om- 

fattas av högkostnadsskyddet. Du får också viss ersättning för sjukvårdande behandling 

som omfattas av högkostnadsskyddet om du lämnar kvitto från besöket samt uppvisar 

stämpeln i högkostnadskortet. Båda förmånerna är skattepliktiga. 

Ledighet med lön vid läkarbesök och liknande: Du kan vara ledig för besök hos läkare, 

företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral samt för blodgivning under 

förutsättning att besöket behöver ske under arbetsplatsförlagd tid. Detsamma gäller 

undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare samt vid akuta 

tandbesvär. 

Lönetillägg vid sjukfrånvaro: Som statligt anställd kompletterar arbetsgivaren sjuk- 

penningen under dag 15-365 av din sjukskrivning så att du får totalt 90 procent av din 

inkomst. 

Vid arbetsskada: Om du drabbas av arbetsskada har du som statligt anställd rätt till 

kompletterande ersättningar genom Avtal om ersättning vid personskada, PSA. Det kan 

gälla såväl inkomstförlust, sveda och värk, sjukvårdskostnader, invaliditet som dödsfall. 

Pension 
Pension: Staten har generösast pensionsavtal. Du får en avtalspension som består av 

flera delar och kompletterar den allmänna pensionen. Du kan själv välja hur en del av 

avtalspensionen ska förvaltas. Du kan också träffa en enskild överenskommelse om att 

avsätta sparade semesterdagar. 

Delpension: Från och med 61 års ålder har du möjlighet att ansöka om delpension. 

Pension till efterlevande: Om du som statligt anställd avlider före 75 års ålder kan din 

familj få en tidsbegränsad efterlevandepension enligt PA 03. Pensionen betalas som 

längst ut i sex år. 

Försäkring 
Grupplivförsäkring: Som anställd i staten omfattas du av en grupplivförsäkring, TGL-S, 

vilket innebär att din närmaste familj kan få ekonomiskt stöd om du avlider. 



 

Dator 
Datorlicenser för hemanvändning: HKR erbjuder dig ett antal programvaror för ned- 

laddning, utan kostnad eller till mycket rabatterad kostnad. 

Bärbar dator: Arbetsgivaren tillhandahåller en laptop som tjänstedator. 
 

Mat/dryck 
Lunch och frukost vid några tillfällen per termin: Ett par gånger per termin bjuds du på 

lunch i samband med rektorsinformation. Respektive avdelning har möjlighet att en 

gång per vecka bjuda på frukost i samband med information. 

Kaffe/te: På HKR har du kostnadsfritt kaffe och te. 
 

Parkering 
Laddning av elbil: På HKR har vi parkeringsplatser reserverade för elbilar där du kost- 

nadsfritt kan ladda din elbil. 

Parkering: På HKR parkerar du kostnadsfritt. 

 
 

 



 

Festligheter 
Fest: Någon gång per år anordnas fest för alla anställda. 

Högskolans dag: I maj varje år anordnas Högskolans dag då alla anställda har 

möjlighet att delta. Dagen innehåller mat och mingel, uppmärksammande av dem 

som disputerat, eventuella professorsinstallationer, utdelning av pedagogiska priser 

samt musikunderhållning. 

För nit och redlighet i rikets tjänst: När du har sammanlagt minst 30 år anställning 

(eller 25 års anställning i samband vid pension) inom staten belönas du med antingen 

en guldmedalj, ett armbandsur i guld eller ett slipat konstglas. Det du väljer får du i sam- 

band med Högskolans dag i maj. 

Konst 
Konstförening: Det finns en fristående konstförening på HKR som anordnar årlig ut- 

lottning av konst och en del andra aktiviteter för medlemmar. 

Tjänsteresor 
Restidsersättning för teknisk/administrativ personal: I samband med tjänsteresor får 

du restidsersättning enligt ett lokalt kollektivavtal. 

Ledighet med lön 
Ledighet med lön för vissa släktangelägenheter: Du får vara ledig upp till tio dagar 

per kalenderår vid allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller 

arvsskifte inom egen familj eller den närmaste släktkretsen. 

Ledighet med lön vid flytt: Du får vara ledig en dag med lön i samband med flyttning 

som avser byte av folkbokföringsadress. 

Ledighet med lön vid examen/tentamen: Om du studerar på fritiden kan du få ledigt 

för tentamen och examen. 

Förälder 
Föräldrapenningtillägg: Du som är föräldraledig får ett föräldrapenningtillägg på 10 

procent av aktuell kalenderdagslön. 

Föräldraledig på deltid: Om du har barn som är upp till 12 år har du rätt att ansöka om 

deltidsledighet. 

Tjänstledighet 
Tjänstledighet vid arbete hos annan statlig myndighet: Statligt anställd som har fått 

tidsbegränsad anställning vid annan statlig myndighet har rätt till tjänstledigt i upp till 

två år. Om arbetsgivaren finner att särskilda skäl föreligger kan längre ledighet beviljas. 

Tjänstledighet vid arbete hos arbetsgivare som inte är statlig: Som anställd inom 

staten kan du få tjänstledigt för anställningar som inte är statliga under högst sex månad- 

er om arbetsgivaren medger det. Arbetsgivaren kan tillåta förlängning av ledigheten om 

det anses finnas särskilda skäl för längre ledighet. 



 

Vid uppsägning 
Kort uppsägningstid om du säger upp dig själv: Beroende på hur lång anställning du 

har haft så har du en uppsägningstid på högst två månader. 

Avtal mellan Arbetsgivarverket och personalorganisationerna: Om du mister ditt 

arbete på grund av arbetsbrist finns det ett avtal om omställning som kan ge dig in- 

dividuellt anpassade omställningsåtgärder i syfte att stödja ett snabbt återinträde på 

arbetsmarknaden. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hkr.se 

http://www.hkr.se/

