
Begäran om kostnadstäckning för förlängning av doktorandanställning till följd av 
studentfacklig verksamhet 

Institutionen ersätts för kostnaden för förlängning av doktorandtjänst för studentfackliga uppdrag i 
enlighet med rektors beslutade riktlinjer (STYR 2017/1715). Begäran om ersättning ställs till fakulteten på 
denna blankett. Instruktioner för ifyllnad finns på nästa sida. 

Begäran kan skickas till Kansli N efter hand men uppdrag kan med fördel samlas under året så att en 
blankett med institutionens samlade äskande sänds till Kansli N senast den 15 december varje år. 

Begäran om medel 
Institution 

Kontaktperson (administratör) 

Hänförlig till ansökan om förlängning Kalenderdagar Kostnadstäckning 

Diarienr W3D3 Doktorandens namn Slutlöne-
nivå 

LU-
gemensam Fakultet Belopp* Aktivitet 

*Ersättningsbeloppet beräknas som: angiven månadslön x 1,553 x 0,033 x antal kalenderdagar.
1,553 = faktor för nuvarande LBK + semestertillägg (1,54 + 0,013) 
0,033 = faktor för omräkning från månadslön till kalenderdagslön 

Datum 

1 



2 
Instruktioner för redovisningen och begäran om ersättning från fakulteten 

Varje rad i tabellen motsvarar ett förlängningsärende. Ange namnet på doktoranden och diarienumret för 

doktorandens begäran om förlängning. I kolumnen ”Slutlönenivå” anges den månadslön doktoranden har 

under förlängningen av tjänsten (normalt sista lönesteget i doktorandlönestegen). I de två kolumnerna 

under ”Kalenderdagar” delas det totala antalet dagar upp utifrån var kostnadsansvaret ligger enligt rektors 

riktlinjer (STYR 2017/1715): Under ”LU-gemensam” anges det antal dagar som är hänförligt till uppdrag 

för vilka LU-gemensam nivå täcker kostnaden för förlängning, och under ”Fakultet” anges det antal dagar 

som är hänförligt till uppdrag för vilka fakultetsnivån täcker kostnaden. I kolumnen ”Belopp” anges 

totalkostnaden för förlängningen, vilken beräknas enligt den formel som finns under tabellen. I kolumnen 

”Aktivitet”, slutligen, anges den aktivitet ersättningen ska ställas till (OBS: aktiviteten måste vara 

hänförlig till verksamhet 21). 
Institutionen kan endast begära ersättning för förlängning som gäller uppdrag i sådana organ som omfattas 

av fakultetens arbetsordning (eller arbetsgrupper som bildats ad hoc inom sådana organ eller som inrättats 

på fakultetsnivån). Om institutionen instiftat egna organ där doktorander ingår, så bekostar institutionen 

själv förlängningen. 
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