
Löneprocessen

Utvecklad lokal lönebildning 

ett mål för Vårdförbundet



Omvärlden

• Märket

• Inflation

• Konkurrens

• Kartellbildning

• Kompensation/andra



Lönebildning

• Varje individs bidrag till 
verksamheten i form av 
kunskap och erfarenhet 
ska avspeglas i 
lönesättningen.

• Lönebildningen ska vara 
en naturlig del av 
samverkan hos 
arbetsgivaren och på 
arbetsplatsen.



Avtalen reglerar

• HÖK 16

• Vårdföretagarna ex C, D, 
E,F och H

• Statliga avtalet



Lönesättningsprincip

• Verksamhetens krav

• Arbetsuppgifternas 
innehåll, svårighetsgrad och 
ansvar.

• Uppnådda resultat jämförda 
med uppsatta mål.

• Individuell kunskap och 
kompetens samt 
engagemang

• Förmåga att utveckla 
verksamheten



Vad säger avtalen om löneöversynen

• Överläggning med 
arbetstagarorganisationen om 
arbetsgivarens planerade åtgärder med 
motiven för dessa. Skall ske på alla 
nivåer i verksamheten.

• Lönestruktur, behovet av denna när det 
inte finns fastställda nivåer.

• Lönestruktur inom yrken och med 
andra yrken.

• Lönekartläggning

• Kompetens, specialistkunskap, resultat 
och bidrag till verksamhetens mål.

• Arbetstagare löne sätts individuellt och 
differentierat.

• Prioriteringen avgörs utifrån respektive 
arbetsgivare



Lokala lönebildningsprocessen

• Genomgång av avtalets innehåll 
och intentioner HÖK16 bilaga 5

• Omvärldsbevakning

• Genomgång lönepolicy samt 
lönekriterier

• Löneprocess –medarbetarsamtal-
lönesamtal

• Upprättar en tidsplan för 
lönerevisionen

• Informationsflödet till chefer och 
medarbetare



Chefens roll – detta säger avtalen

• Särskilt viktigt att lönen för 
chefer på alla nivåer tydligt 
avspeglar hur satta mål 
uppfylls.

• Chefer är arbetsgivarens 
företrädare och har ett stort 
ansvar att uppsatta mål nås 
och att uppföljning av 
resultat sker

• Det individuella samtalet 
om resultat och lön utifrån 
väl kända lönekriterier på 
arbetsplatsen.



Fortsättning….

• Detta vill 
vårdförbundet: Första 
linjens chefer måste ha 
ledningens förtroende, 
såväl som hela ansvaret 
och samtliga 
befogenheter för att 
leda och utveckla 
verksamheten



Tidpunkter för löneöversyn

• HÖK 16, resultat av lön 
gäller från 1 april

• Vårdföretagarna senast 1 
juli

• HÖK 16, Avstämning och 
uppföljning senast 2 
veckor efter meddelat 
förslag, överenskommelse 
om annan tidsfrist kan 
göras.

• Vårdföretagarna, lokala 
parter genomför en 
genomgång av 
löneprocessen. Ingen 
tidsfrist 


