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1. Support och behörighet
För att skapa behörighet till systemet behöver du fylla en blankett, du finner denna samt övrig
kontaktinformation på MP, https://mp.uu.se/web/info/stod/it-telefoni/admin-system/edgar.
Kontakta HR-avdelningen om du har problem eller frågor om Edgar. Du når oss på
edgar@uadm.uu.se.

2. EDGAR – ett stödsystem för facklig samverkan
EDGAR är universitetets stödsystem för elektronisk hantering av rekryteringsbeslut. Systemet
används för samverkan med fackliga företrädare gällande rekryteringsunderlag, information om
anställning och varsel. Du når EDGAR via Medarbetarportalen eller direktlänk
https://rekrytering.uadm.uu.se/. Systemets huvudsakliga moduler är tillgängliga från startsidan, se
bild nedan.

1. Rekryteringsunderlag
2. Information om anställning
3. Varsel
Denna steg-för-steg guide riktar sig till handläggare i systemet, i kapitlen nedan beskrivs processer
och tillvägagångssätt för respektive område/modul i EDGAR.
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3. Rekryteringsunderlag
Inför varje rekrytering som inte innefattar doktorander eller professorer ska rekryteringsunderlaget,
d.v.s. arbetsuppgifter och kvalifikationskrav, samverkas med fackliga företrädare. Denna process
måste alltid slutföras innan anställningen kan utlysas eller tillsättas. Modulen för
rekryteringsunderlag finner du i vänsterspalten på startsidan.

Arbetsflödet för ett rekryteringsunderlag ser ut som följer:
1. Handläggare skapar nytt ärende och diarienummer i W3D3 och initierar sedan ärendet i
EDGAR
2. Handläggare skickar ärendet till prefekt genom systemet
3. Prefekt godkänner underlaget som registrerats i systemet och skickar därigenom ärendet till
ansvarig HR-specialist.
4. HR-specialist omplaceringsprövar och BESTA-kodar ärendet.
5. Fackliga företrädare granskar och lämnar eventuella yrkanden. Handläggare vid
institution/motsvarande bevakar sina ärenden och kontaktar vid eventuella yrkanden HRspecialist. Yrkanden förhandlas mellan fackliga företrädare och HR-specialist
genom lokala förhandlingar.
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6. HR-specialist avslutar ärendet i systemet.
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Deadlines:
Fredag 17.00:
Måndag 18.00:
Onsdag 17.00:
Torsdag 11:00:
Torsdag 13:15:

Prefekt/motsv godkänner ärendet genom att skicka till HR-avd.
HR-avdelningen skickar till facken.
Facken ska ha svarat. HR-specialist har möjlighet att ”pusha” ärendet
framåt om ett eller flera av facken inte har svarat.
HR-avdelningen avslutar ärenden med yrkanden ang arbetsuppgifter,
kvalifikationskrav, lön, etc. enligt särskild rutin.
Förhandling vid yrkanden av facken.

3.1 Registrera ett nytt rekryteringsunderlag
För att skapa ett nytt rekryteringsunderlag klickar du på antingen ”TA-personal” eller

”Lärare” länkarna i vänsterspalten. När du valt typ av anställning hamnar du automatiskt på
sidan för grunduppgifter.
3.1.1 Grunduppgifter
När du valt typ av underlag (i exempel är TA-personal valt) kan du börja fylla i
grunduppgifterna för anställningen:

1. Fyll diarienummer för rekryteringsunderlaget (diarienummer hämtas i W3D3, se snabbguide
för mer information).
2. Handläggare för anställning blir per automatik den person som initierat ärendet.
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3. Ange placering (institution/motsvarande) och omfattning för anställningen (ange 200 % om
anställningen avser två personer, 300 % om anställningen avser tre personer o.s.v)
4. Välj befattning ur rullistan. Kontakta edgar@uadm.uu.se om önskad befattning saknas.
5. Ange tänkt tillträdesdatum och eventuellt slutdatum i format åååå-mm-dd. Ange ”snarast”
eller motsv om datum saknas.
6. Ange tidsbegränsningsgrund, observera att provanställning ej ska anges i detta läge (detta då
personen som faktiskt ska anställas inte med säkerhet kan sägas få PR).
7. Ange eventuellt tilltänkt person för anställningen. Detta innebär ingen praktisk förtur för
personen, men underlättar för omplaceringsprövning etc.
8. Vid vikariat: ange ordinarie innehavare av anställning.
9. Ange kontaktperson för rekryteringen, i regel rekryterande chef.
10. Klicka på ”spara grunduppgifter”. Notera att det inte är möjligt att gå vidare i systemet innan
grunduppgifterna sparats.

3.1.2 Kravprofil
Nästa steg är att registrera kravprofilen för anställningen. Du kan välja att klippa in text direkt i
systemet eller bilägga en färdig kravprofil under fliken ”Bilagor”. Skriv ”se bilaga” i de olika fälten om
du väljer att bilägga en fil, systemet accepterar inte tomma/blanka fält.

1. Fyll i de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen eller skriv ”se bilaga”.
2. Fyll i de kvalifikationskrav (s.k skall-krav) som ska gälla för anställningen eller skriv ”se
bilaga”.
3. Fyll i meriterande egenskaper/erfarenheter för anställningen eller skriv ”se bilaga”.
4. Klicka på ”spara kravprofil” när nödvändiga uppgifter registrerats.
Kravprofilen ska vara samma som sedan annonseras.
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3.1.3 Anteckningar
Under ”anteckningar”-fliken kan du i fritext skriva kompletterande information till mottagaren, t.ex.
om rekryteringen avser mer än en person.

1. Skriv eller kopiera in anteckning.
2. Klicka på ”lägg till anteckning” för att spara. Notera att detta måste göras för varje ny
anteckning. Gå sedan vidare till fliken ”Bilagor” i det fall en extern fil ska biläggas till ärendet,
gå annars vidare till nästa steg.
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3.1.4 Bilagor
Du kan välja att bifoga filer från din dator till ärendet under fliken ”bilagor”. Detta kan vara
fullständig annons som ersätter underlag under fliken ”kravprofil” (se punkt 3.1.2) eller övriga
handlingar kopplade till ärendet.

1. Välj den eller de filer du önskar bifoga innehållande arbetsuppgifter, kvalifikationskrav och
övrigt meriterande från din dator. Klicka sedan på ”bifoga” för att lägga till filen i ärendet.
2. Välj övriga filer som du vill bilägga och klicka sedan ”bifoga” för att lägga till filen i ärendet.
3. Klicka på skrivarikonen för att förhandsgranska samtliga uppgifter i ärendet
4. Klicka på ”Validera/ skicka till prefekt” för att skicka ärendet vidare till beslutande chef.
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3.2 Sök/lista befintliga rekryteringsunderlag
Det finns flera sätt att sortera och söka efter befintliga rekryteringsunderlag, börja med att klicka
”sök/ lista ärenden” i under ”rekrytering” i vänsterspalten.

1. Sök efter ärendets diarienummer, exempelformat 2015/1500
2. Sök/lista ärenden baserat på statusnivå, d.v.s. var i processessen ärendet befinner sig.
3. Sök/lista ärenden baserat på det datum de registrerades/ skickades till nästa steg i
processen.
4. Sök/lista ärenden baserat på vetenskapsområde
5. Sök/lista ärenden baserat på organisatorisk placering
6. Sök/lista ärenden baserat på befattning.
7. Sök/lista ärenden baserat på tidsbegränsningsgrund.
8. Utför sökning.
Det är möjligt att kombinera flera av alternativen ovan, exempelvis kan du söka efter alla ärenden
med en viss befattningsbenämning (punkt 6) på en viss institution (punkt 5). Du kan även välja att
söka på flera institutioner och titlar samtidigt, som i exemplet nedan.
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1. Sökresultat, kan sorteras genom att klicka på respektive rubrik (diarienummer, typ, status,
institution etc.)
2. I ”Flaggor”- kategorin visas en markering vid eventuella fackliga yrkanden.
3. Exportera sökresultat till Excel
Genom att klicka på diarienumret kan du läsa mer om respektive ärende samt skriva ut
sammanfattning i PDF format.
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4 Information om anställning
När en person ska anställas vid universitetet, professorer exkluderat, ska information om anställning,
d.v.s. uppgifter om lön och titel, samverkas med fackliga företrädare. Denna process måste alltid
slutföras innan anställningsavtal kan skrivas. Modulen för information om anställning finner du i
vänsterspalten på startsidan

Arbetsflödet för information om anställning ser ut som följer:
1. Handläggare initierar och sparar ärendet i EDGAR, samma diarienummer som vid
rekryteringsunderlaget ska användas.
2. Handläggare skickar ärendet till fackliga företrädare genom systemet.
3. Fackliga företrädare granskar och lämnar eventuella yrkanden. Yrkanden förhandlas mellan
fackliga företrädare och HR-specialist genom centrala förhandlingar. Notera att det
åligger handläggaren att meddela HR-specialist om eventuella yrkanden.
4. Handläggare avslutar ärendet i EDGAR.
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4.1 Registrera information om anställning
För att skapa en ny information om anställning klickar du på ”skapa ärende” i vänsterspalten. När du
skapat ärendet hamnar du automatiskt på sidan för grunduppgifter.

4.1.1 Grunduppgifter
När du klickat på ”skapa ärende” kan du börja fylla grunduppgifterna

1. Ange personens fullständiga personnummer i format ååååmmdd-nnnn
2. Ange personens för- och efternamn
3. Ange rekryteringens diarienummer, detta ska vara samma som användes vid skapandet av
rekryteringsunderlaget
4. Ange om annan sökande än den som anställs begärt företrädesrätt.
5. Ange om arbets-/uppehållstillstånd krävs för personen som anställs
6. Ange befattning – ska vara samma som i rekryteringsunderlaget
7. Ange institution
8. Ange tidsbegränsningsgrund. Om personen ska anställas tillsvidare men inleda med
provanställning anger du provanställning och gör ytterligare en information om anställning
när provanställningen ska övergå i tills vidare.
9. Ange omfattning för anställningen
10. Ange tillträdesdatum för personen som ska anställas, om tillträdesdatum ej är fastställt kan
man skriva ”enl. ök.”
11. Ange eventuellt slutdatum (vid tidsbegränsade anställningar och provanställning, annars
lämna blankt).
12. Ange föreslagen grundlön, lön ska alltid anges med utgångspunkt i att anställning är 100%
13. Ange eventuellt tillägg, om inget sådant finns lämnas denna ruta blank.
14. Klicka på ”spara grunduppgifter” när samtliga uppgifter är införda. Gå sedan vidare till fliken
”Anteckningar”. Du kan även välja att skicka vidare informationen till facken genom att klicka
på länken ”Skicka till fack”. Observera att ”Skicka till fack” länken inte är synlig innan ärendet
är sparat.
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4.1.2 Anteckningar
Under ”anteckningar”-fliken kan du i fritext skriva kompletterande information till mottagaren, t.ex.
om personen ska ingå i kommande lönerevision eller inte.

1. Skriv eller kopiera in anteckning.
2. Klicka på ”spara anteckning” för att spara. Notera att detta måste göras för varje ny
anteckning. Gå sedan vidare till fliken ”Bilagor” i det fall en extern fil ska biläggas till ärendet,
gå annars vidare till nästa steg.
3. Klicka på länken ”skicka till fack” för att skicka ärendet vidare.
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4.1.3 Bilagor
Du kan välja att bifoga filer från din dator till ärendet under fliken ”bilagor”

1. Välj fil från din dator.
2. Klicka sedan på ”bifoga” för att lägga till filen i ärendet.
3. Klicka på ”skicka till fack” för att skicka ärendet vidare.
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4.2 Sök/lista befintlig information om anställning
Det finns flera sätt att sortera och söka efter befintliga ärenden, börja med att klicka ”sök/ lista
ärenden” i under ”information om anställning” i vänsterspalten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sök efter ärendets diarienummer, exempelformat 2015/1500
Sök/lista ärenden baserat på statusnivå, dvs var i processessen ärendet befinner sig.
Sök/lista ärenden baserat på den anställdes personnummer.
Sök/lista ärenden baserat på vetenskapsområde
Sök/lista ärenden baserat på organisatorisk placering
Sök/lista ärenden baserat på befattning.
Sök/lista ärenden baserat på tidsbegränsningsgrund.
Utför sökning.

Det är möjligt att kombinera flera av alternativen ovan, exempelvis kan du söka efter alla ärenden
med en viss befattningsbenämning (punkt 6) på en viss institution (punkt 5). Du kan även välja att
söka på flera institutioner och titlar samtidigt, som i exemplet nedan.

1. Sökresultat, kan sorteras genom att klicka på respektive rubrik (diarienummer, typ, status,
institution etc.)
2. I ”Flaggor”- kategorin visas en markering vid eventuella fackliga yrkanden.
3. Exportera sökresultat till Excel
Genom att klicka på diarienumret kan du läsa mer om respektive ärende samt skriva ut
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sammanfattning i PDF format.
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5 Varsel
När en persons anställning upphör ska den som berörs meddelas om detta skriftligt. I det fall
personen är medlem i ett fack ska även de meddelas genom modulen ”Varsel” i EDGAR. Läs mer om
avslutande av anställning på Medarbetarportalen: https://mp.uu.se/web/info/stod/hrguide/avsluta_anstallning/tidsbegransad_anstallning_upphor. Du hittar varsel-modulen näst längst
ner till vänster på startsidan:

Arbetsflödet för ett rekryteringsunderlag ser ut som följer:
1. Handläggare initierar ärendet och hämtar nytt diarienummer i W3D3. Handläggare fyller
sedan i nödvändig information i EDGAR.
2. Handläggare skickar ärendet till fackliga företrädare genom systemet.
3. Fackliga företrädare granskar och påkallar vid behov förhandling i ärendet. Observera att
varsel ska skickas till senast en månad innan anställningen upphör.
4. Handläggare avslutar ärendet i EDGAR.
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5.1 Registrera varsel
För att skapa ett nytt varsel klickar du på ”skapa ärende”. När du skapat ärendet hamnar du
automatiskt på sidan för grunduppgifter.

1. Ange anledning till varför anställningen upphör.
2. Ange diarienummer för varsel/besked. Diarienummer hämtas i W3D3 och ska vara nytt för
varje varsel/besked, använd alltså inte samma diarienummer som när personen rekryterades
3. Klicka i rutan om personen omfattas av Trygghetsavtalet, mer info om vem som omfattas
hittar du på Medarbetarportalen: https://mp.uu.se/web/info/stod/hrguide/avsluta_anstallning/tidsbegransad_anstallning_upphor.
4. Välj mottagande fack. Fråga personen vilket fack denne är medlem i. Om personen inte är
tillgänglig fråga istället de olika facken direkt. Om personen inte är medlem i något fack
behöver inget varsel lämnas, besked till den anställde ska dock alltid lämnas.
5. Ange personens för- och efternamn.
6. Ange personens personnummer i format ååååmmdd-nnnn.
7. Klicka på ”spara grunduppgifter” när nödvändiga uppgifter är registrerade. Observera att
ärendet inte kan skickas vidare innan grunduppgifterna är sparade.
När du klickat på ”spara grunduppgifter” kan du skicka ärendet vidare till valt fack genom att klicka
på länken ”skicka till fack”.

19

5.2 Sök/lista befintliga varsel
Det finns flera sätt att sortera och söka efter befintliga ärenden, börja med att klicka ”sök/ lista
ärenden” i under ”information om anställning” i vänsterspalten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sök/lista ärenden baserat på diarienummer
Sök/lista ärenden baserat på statusnivå, dvs var i processen ärendet befinner sig
Sök/lista ärenden baserat på den varslades personnummer
Sök/lista ärenden baserat på vetenskapsområde
Sök/lista ärenden baserat på organisation
Sök/lista ärenden baserat på befattning/titel
Sök/lista ärenden baserat på om den varslade omfattas av trygghetsavtalet eller inte.
8. Utför sökning
Det är möjligt att kombinera flera av alternativen ovan, exempelvis kan du söka efter alla ärenden
med en viss befattningsbenämning (punkt 6) på en viss institution (punkt 5). Du kan även välja att
söka på flera institutioner och titlar samtidigt.
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6. Sök ärende
Genom att använda funktion ”Sök” kan du söka upp ärenden via diarienummer eller personnummer
direkt från startsidan.

1. Välj sökalternativ
2. Utför sökning

Sökresultat, kan sorteras genom att klicka på respektive rubrik (diarienummer, typ, institution etc.).
Klicka på respektive diarienummer för att öppna ärendet.
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