
 

Yrkanden inför löneöversyn 2021 från DIK 
 
Vi utgår ifrån att det är dialogmodellen som gäller och att samtliga anställda omfattas oberoende av 
anställningsform 
(I de fall man vid visstidsanställningen överenskommit om att lönen gäller hela anställningsperioden 
alternativt att man är lönesatt i 2021 års lön, så gäller givetvis det.) 
  
När det gäller själva översynen så har vi våra generella yrkanden som är såsom följer (en del av detta 
finns redan i ert protokollförslag): 
  

Generella synpunkter 
DIK vill särskilt understryka skrivningarna i HÖK-T (Bilaga 5, Analys av löner,  
andra och fjärde styckena) vad gäller av arbetsgivaren önskvärda relationer mellan och inom olika yrkesgrupper 
samt den handlingsplan som ska följa enligt avtalet.  

DIK vill också särskilt betona vikten av att säkerställa tidsbegränsat anställdas rätt till likvärdighet, oberoende 
av anställningsform. Detsamma gäller deltidsanställdas rättigheter i förhållande till heltidsanställdas. 

Samtliga yrkanden omfattar deltidsanställda och tidsbegränsat anställda. 

  

Fördelning av utrymmet 
DIK yrkar att fördelningen av det totala utrymmet för löneökningar ska ske i kronor baserat på respektive 
verksamhets behov.  

Fördelningen ska ske utifrån principerna i löneavtalet samt handlingsplanen och inte utifrån en 
procentberäkning på lönesumman för medlemmarna i respektive kollektiv per enhet. 

  

Lönespridning och differentierade lönepåslag 
DIK yrkar att arbetsgivaren aktivt arbetar för en ökad motiverad lönespridning inom samtliga DIK-yrken och 
sätter upp såväl lång- som kortsiktiga mål för detta. 

DIK yrkar att arbetsgivaren aktivt arbetar för att differentiera de individuella lönepåslagen. 

DIK yrkar att de enligt arbetsgivarens bedömning bästa individuella resultaten (=prestationerna) tydligt ska 
synas i utfallet på individnivå. 

  

Dialogen om ny lön 
DIK yrkar att varje DIK-medlem i sitt lönesamtal från sin lönesättande chef ska få besked om följande; 

• Hur förslaget till ny lön förhåller sig till medlemmens prestation 
• På vilken nivå den enskildes medlemmens påslag förhåller sig till utrymmet som helhet 
• Vad medlemmen ska göra för att kunna få en bättre löneutveckling/fortsatt lika god 

löneutveckling 
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