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1808

Lönerevision
PA

Personalavdelning

PC

Personalchef

SC

Skolchef

AO

Arbetstagarorganisation HR

HR‐ansvarig på skola/UF

LC

Lönesättande chef

EC

Ekonomichef

RALS

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet mellan Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna

Start
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revision

Genomföra
revision av löner
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Avstämning (§8)

Stopp

Underlag för
samordning

Hantering
• Utifrån verksamhetens krav, ekonomiska förutsättningar (EC), kompetensförsörjningsbehov (RALS §5) tar
PA fram förutsättningar som presenteras AO och SC

Underlag för
samordning

Hantering
• Övergripande inriktning för avtalsperioden (§6). PA planerar det lokala lönebildningsarbetet tillsammans
med AO
• Löneprinciper och lokala lönekriterier bekräftas, PA tillsammans med AO (§6.2)
• Överenskommelse om tidplan med PA, AO och skolor (§6.2)
• Aktuell lönebild, lönestrukturer för grupper presenteras av PA för att uppnå samsyn med AO (§6.3)
• Behov av förändringar i lönebilden (§6.4)

Underlag för
genomförande

Nya löner

Utvärdering

Hantering
• Informera Partgemensam information (PA tillsammans med AO)
• Informera skolchefer/SR KTH (PC)
• Överlämning till skolor/HR (PA)
• Informera på skolor/SR skola, APT skolnivå, APT avdelningsnivå (koordineras av HR)
• Identifiera lönesättande chefer (HR)
• Identifiera individer som ska ingå i revision i HR‐plus samt säkerställa facklig tillhörighet för hantering
(PA och HR)
• Planera fördelningen och skapa samsyn kring lönebild på skolnivå (SC och HR)
• Förbereda underlag till chefer (HR)
Hantering
• Lönesamtal med samtliga som ingår i revision (LC)
• Förslag till nya löner (LC till SC/HR)
• Lönesättande samtal enligt avtal (LC)
• Förhandlingar enligt avtal (PA och AO)
• Återkopplingssamtal (LC)
• Utbetalning av nya löner (PA)
Hantering
• PA, AO, skolor, SC, HR utvärderar arbetet
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