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Datum:

Ver. 221018

Grunduppgifter

Saco-S Oorganiserad

Namn och personnummer (den anställde) Befattning (den anställde)

Kostnadsställe/institution Lönesättande chef

Månadslön före lönerevision (heltid) Ny månadslön (heltid) fr o m 1 oktober 2022

Övriga upplysningar

Enighet Oenighet

Lönesättning har genomförts i enlighet
med processen (se baksida för mer
information)

Processen upplevs inte ha
fungerat, eller oenighet av annan
anledning (se baksida för mer
information om processen)

Samtal har ej kunnat genomföras

Ange orsak till att lönesättande samtal inte har genomförts:

URA-kontrakt Tjänsteresa Tjänstledighet Sjukskrivning

Annan anledning:

Underskrifter

Chef och anställd har erhållit ett exemplar var av blanketten.

Anställd

Vid oenighet ombeds medlem i Saco-s att skicka
meddelande till kansli@saco-s.lu.se

Lönesättande chef

Chef lämnar sitt exemplar till HR



Genomförande av lönerevisionen i tre steg

Steg 1: Planering
Chef och anställd ska årligen ha utvecklingssamtal. Chef ska i god tid kalla till detta. 

I utvecklingssamtalet, som tar sikte på hela arbetssituationen, ska chef och anställd 
gemensamt upprätta en individuell planering som dokumenteras skriftligen och skrivs under 
av chef och anställd. Det ska framgå vad som förväntas av respektive part och vad den 
anställde kan göra för att påverka sin lön.

Steg 2: Uppföljning 
Chef och anställd ska löpande följa upp det som sagts i utvecklingssamtalet. Fokus ligger 
på arbetets innehåll, måluppfyllnad utifrån utvecklingssamtalet och hur väl arbetet utförs. 
Båda parters uppfattning ska ventileras.

Inför steg 3, lönerevision, ska chef återkoppla sin bedömning av den anställdes 
arbetsprestation.

Steg 3:  Lönerevision
Utifrån den dialog som skett i steg 1 och steg 2 ska chef delge och motivera ny lön i 
lönerevision. Såväl god som mindre god löneutveckling ska kunna motiveras. 

För anställda som är medlemmar i Saco-S, eller saknar facklig tillhörighet, sker detta i dialog 
mellan chef och anställd i det lönesättande samtalet.

Förstärkt samtal (medlem i Saco-S) 
Förstärkt samtal innebär att chef och anställd träffas igen tillsammans med representant för 
Saco-S och HR. 

Syftet med förstärkt samtal är att uppnå en samsyn kring processen och vid behov hjälpa 
parterna, chef och anställd, till en bättre dialog. Syftet är inte att förändra den lön som 
lönesättande chef meddelat.

Därför styrs ett förstärkt samtal av parternas önskan om en bättre dialog, och ska inte 
användas som ett försök att påverka lönesättningen.
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