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Mötesplats LÖN
Avdelning Halland
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https://youtu.be/naFua7PWKL0


Reflektera över din egen 
löneutveckling 

Hur vill du att den ska se ut?
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https://dreambroker.com/channel/flzz8dwm/6f4yjlpd


Möjligheter med löneavtalet



Det här ger det nya avtalet:

Satsning på lön, lönekarriär 

och löneprocess
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▪ Ett tydligt uppdrag till lokala arbetsgivare att prioritera löner till särskilt yrkesskickliga 

och att erfarenhet ska löna sig.

▪ Tydliga skrivningar om att lokal lönebildning ska lyfta dessa erfarna 

nyckelpersoner som halkat efter lönemässigt under flera år.



Det här ger det nya avtalet:

Satsning på lön, lönekarriär 

och löneprocess
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▪ Satsningen inleds redan i löneöversynen 2019 och sträcker sig över 

avtalsperioden (2019-04-01 - 2022-03-31). Vårdförbundets mål är att särskilt 

yrkesskickliga ska få 10 000 extra i månaden under avtalsperioden.

▪ De nya lönerna ska betalas ut under hösten 2019, retroaktivt från 1 april 2019.

▪ Kriterierna för vem som ska anses vara särskilt yrkesskicklig bedöms utifrån 

kompetens, specialistkunskap och erfarenhet.



Det här ger det nya avtalet:

Sänkt veckoarbetstid vid nattarbete 

samt hälsosam arbetstidsförläggning

▪ Avtalet ger sänkt veckoarbetstid vid ständigt nattarbete, nu även i kommunerna och 

samtliga kommunala bolag.

o Den nya veckoarbetstiden gäller från 1 april 2020.

o Heltidsmåttet sänks med två timmar, från 36 timmar och 20 minuter till 34 timmar 

och 20 minuter.

o Om det redan finns lokala avtal om samma eller lägre veckoarbetstid fortsätter 

dessa att gälla.

▪ Parterna ska både centralt och lokalt arbeta med att ta fram modeller för hälsosam 

arbetstidsförläggning, till exempel schemaläggning, planering av semester, jour och 

beredskap.
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Varför speciell satsning 
på särskilt yrkesskickliga?
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▪ Medlemmarnas 

erfarenhet har inte 

belönats.

▪ Högre löneutveckling har 

lagts på mindre erfarna.

▪ Nu finns förutsättningar att 

göra en lönekarriär som i 

andra akademiska yrken.

▪ Nu finns möjlighet att göra 

lönekarriär även i det 

patientnära arbetet.

▪ Stor del av motionerna 

till kongressen 2018 lyfte 

fram behovet av detta.



▪ Gå igenom upplägget för 

lönesamtalet som finns på 

arbetsplatsen och förbered 

dig utifrån det.

▪ Gå igenom de lönekriterier 

ni kommit överens om. Hur 

har du bidragit under året 

och hur värderar du din 

insats?

▪ Hur har du utvecklats 

under året? Har dina 

arbetsuppgifter förändrats, 

blivit fler eller svårare? Har 

du kompetensutvecklat 

dig? Har du fått använda 

din specialistkunskap? Hur 

har du bidragit till 

verksamhetens utveckling 

och mål? Ge konkreta 

exempel.

Inför ditt lönesamtal
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▪ Hur har din lön utvecklats 

under de senaste åren? 

Jämför i vår statistik i 

vårt lönestatistikverktyg (lig

ger bakom inloggning).

▪ Vid senaste 

medarbetarsamtalet, vad 

sa du och din chef skulle 

påverka din 

löneutveckling? Var tydlig 

med hur du ser på din 

löneutveckling de 

kommande åren.

▪ Sammanfatta och skriv ner 

dina argument punktvis.

Inför ditt lönesamtal
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https://www.vardforbundet.se/lonestatistik/


▪ Undvik missförstånd - tala 

klarspråk!

▪ Lyssna och var lyhörd för 

hur din chef reagerar.

▪ Anteckna och kom överens 

om hur ni dokumenterar 

samtalet.

▪ Argumentera för högre lön 

genom att utgå från hur 

just din kunskap och 

kompetens bidragit till 

verksamhetens behov och 

utveckling.

Under lönesamtalet
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▪ Ställ frågor. På så sätt får 

du veta hur chefen tänker 

och hur du lättare kan få 

fram dina argument. Tycker 

chefen att din lönenivå och 

löneutveckling speglar 

svårighetsgraden på dina 

arbetsuppgifter och 

prestationer? Vad ska du 

förändra eller göra för att 

du ska få den lön du tycker 

att du är värd? Var tydlig 

med om du är beredd att ta 

på dig svårare 

arbetsuppgifter och/eller 

mer ansvar.

▪ Om chefen är missnöjd 

med dina arbetsinsatser, 

vad behövs från din sida 

och vad ska din chef göra?

Under lönesamtalet
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Webbutbildning – ditt lönesamtal
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https://aktiviteter.vardforbundet.se/


Lönestatistik
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▪ Att undersöka vilken lön 

andra i ditt yrke har är bra 

inför lönesamtalet eller när 

du söker nytt arbete. 

▪ Vårdförbundets lönestatistik 

ger dig som är medlem 

bästa möjliga överblick och 

argument när det gäller din 

lönenivå.

▪ https://www.vardforbundet.s

e/lonestatistik/

https://www.vardforbundet.se/lonestatistik/


Nästa steg – vad händer nu?



Tankar och reflektioner



Extra 

material –

röster från 

medlemmar 

om avtalet.
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https://youtu.be/BuGPIZKW1c4
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https://youtu.be/Sxdtx6YZ_KM

