
    
Avdelningen för HR  2021-08-13 
 

1 
 

     
     HIG-STÖD 2021/402 
  
 
LOKALT AVTAL OM LÖNESTEGE FÖR DOKTORANDER 
 
Lokalt avtal om lönestege för doktorander mellan Högskolan i Gävle och Saco-S samt OFR/S, 
med stöd av RALS 2010-T och RALS 2020-2023. 
    
1 § 
Anställningsvillkor 
Villkor för anställning som doktorand regleras i Högskoleförordningen, kapitel 5. 
 
2 § 
Lönesättning 
Vid anställning som doktorand gäller följande lönestege: 

 
Lönestege för doktorander fr.o.m. 2020-10-01: 

Nivå Förutsättning/villkor    Summa 
A Ingångslön förutsätter grundexamen om 180 hp   28 600 kr 
B Uppnått minst 60 hp av doktorandstudier, eller år 2   29 600 kr 
C Uppnått minst 120 hp avklarade doktorandstudier, eller lic-examen alt. år 3   30 600 kr 
D Uppnått minst 195 hp avklarade doktorandstudier eller år 4   32 100 kr 

 
2.1 
Den som innehar en anställning vid Högskolan i Gävle med befattningen doktorand undantas från 
löneöversyn enligt avtal RALS-T och RALS. Översyn av lönestege för doktorander görs i samband 
med ordinarie löneöversyn.  
 
2.2 
Möjlighet till högre ingångslön än gällande ingångslön kan göras om det finns särskilda skäl och 
beslutas av avdelningschef. 

2.3 
Hur stor del av doktorandstudierna som klarats av samt övriga bedömningar som påverkar 
uppflyttning i lönestegen intygas av huvudhandledaren och beslutas av avdelningschef, lön enligt 
tabell ovan.  
 
2.4 
Den nya lönen skall utbetalas fr.o.m. månaden efter att den nya nivån/poängen är uppnådd. 

3 § 
Avtalet gäller fr.o.m. 2021-09-07 tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. 
Lönestege för doktorander enligt 2 § ska tillämpas retroaktivt fr.o.m. 2020-10-01. 
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Gävle den 7 september 2021 

För Högskolan i Gävle    

 

Jessica Hagberg     
HR-chef 
     
För Saco-S     För OFR/S 
 
 
Maria Savela     Lars Borbos 
Ordförande Saco-S förening HiG  Ordförande fackförbundet ST 
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