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Landstingsstyrelsen

Gratifikation till disputerade - ändring av
handläggningsordning och regelverk
Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade i 2000-06-06—7, § 37 att bifalla motion från
Anna-Carin Magnusson och Håkan Sandgren, Socialdemokraterna avseende
penninggåva till landstingsanställd som disputerar. Landstingsfullmäktige
lämnade även i uppdrag till landstingsstyrelsen att inom en ram om 10 000 kronor
per disputerad fastställa regelverk att gälla fr o m 2001.

Aktuellt
Föreslås nu ändringar i tidigare handläggningsordning och regelverk. De
ändringar som föreslås är justering av Vetenskapliga rådet till Futurum, ansvar för
blomsterhälsning samt tillägg av punkt 5. I övrigt är regelverket oförändrat enligt
följande:

1. Futurum ansvarar för registerhållning över anställda som genomgår
doktorsutbildning och när disputation förväntas äga rum.
2. Efter avslutad doktorsutbildning och efter att doktorsavhandling blivit
godkänd ska Futurum skriftligen meddela den anställdes lönekontor att en
gratifikation på 10 000 kronor ska utbetalas. Gratifikationen är
skattepliktig och Landstinget har att erlägga arbetsgivaravgift.
3. Futurum uppmärksammar disputationen genom en hälsning om att en
gratifikation på 10 000 kronor kommer att utbetalas vid kommande
löneutbetalning. Futurum uppmärksammar också berörd förvaltning på
disputationen så att förvaltningen överlämnar en blomsterhälsning.
4. Kostnadstäckning sker ur driftramen för den förvaltning där anställning
föreligger.
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5. Landstingsanställd som är tjänstledig heltid från ordinarie arbetsgivare och
avlägger doktorsexamen, uppmärksammas vid disputation på motsvarande
sätt. Detta gäller under förutsättning att heltidstjänstledighet från
Landstinget inte har överskridit två år.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna föreslagna ändringar i handläggningsordning och regelverk för
gratifikation i samband med disputation.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Boel Andersson Gäre
Verksamhetschef Futurum

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 134-138
Tid:

2013-10-01 09:00-11:45

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 138

Gratifikation till disputerade – ändring av regelverk

Ett förslag till ändringar i tidigare handläggningsordning och
Dnr
LJ2013 regelverk finns för beslut.
/1330
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår att Landstingsstyrelsen
beslutar
att godkänna föreslagna ändringar i handläggningsordning
och regelverk för gratifikation i samband med disputation.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
Vid protokollet

Charlotte Jerkelund
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

