
LÖNEÖVERSYN 2021



Avtal som är klara:

• Vårdförbundet

• Akademikeralliansen

• Kommunal

• Läkarförbundet

• AKV (Vision, SSR, Ledarna)

Avtal som inte är klara än:

• Lärarförbundet/Lärarnas Riksförbund

AVTAL 2021



• Avräkningsdatum 11 januari 2021 

• Senast 27 januari får cheferna får tillgång till löneunderlagen

• 8 mars är sista dag för lönesamtal samt att rapportera in ny lön i förhandlingsmodulen. 
(både organiserade och oorganiserade)

• 9 mars – 15 mars är mormorsveckan, dvs chefens chef kontrollerar inlagda löner i 
Personec P

• Senast 18 mars meddelas de nya lönerna till arbetstagarorganisationerna.

• Kvalitativa avstämningar genomförs mellan 22-26 mars.

• Lönen syns för medarbetarna i Personec P ca 10 april.

• Ny lön från 1 april utbetalas 27 april.

TIDPLAN FÖR LÖNEÖVERSYN 2021
VÅRDFÖRBUNDET/AKADEMIKERALLIANSEN/LÄKARFÖRBUNDET/AKV



TIDPLAN KOMMUNAL – CHEFERNAS 
UPPGIFTER I LÖNEÖVERSYNEN



• Avräkningsdatum 11 januari 2021

• 27 januari får cheferna får tillgång till löneunderlagen

• 22 februari är sista dag för att rapportera förslag till ny lön för alla medarbetare. (både organiserade och oorganiserade). HR- stämmer av att 
chef har rapporterat. (behörighet att de har rapporterat in i förhandlingsmodulen)

• Senast 26 februari svarar respektive chef skriftligen på Kommunals frågor till pyret.due-hedlund@nacka.se Se bilaga 2 (förhandlingsprotokollet 
Nacka.se)

• 23 - 25 februari  är mormorsveckan, dvs chefens chef kontrollerar inlagda löner i Personec P och analysunderlag skickas ut.

• 26 februari skickas underlag om de nya lönerna till Kommunal

• 9 mars – 31 mars – traditionell digital förhandling mellan chef och fackförbund. Se separat lista för tider (ansvaras av verksamhetsstödet) 

• Lönemotiveringssamtal ska genomföras och kan påbörjas direkt efter avslutad förhandling med respektive chef.  Ny lön ska meddelas senast 9 
april. Om inget annat nämns vid förhandlingstillfället.

• Förhandlingsprotokoll justeras senast 10 april. Protokoll ska tydligt gås igenom. Vid skiljaktighet ska detta återkopplas till respektive direktör.

• Datum för lönebeslut som anges till Försäkringskassan fastställs till 1 april

• Lönen syns för medarbetarna i Personec P ca 10 april.

• Ny lön från 1 april utbetalas 27 april.

TIDPLAN FÖR LÖNEÖVERSYN 2021
KOMMUNAL

mailto:pyret.due-hedlund@nacka.se


• Välj förhandlingsunderlag

- Finns olika beroende på verksamhet.  Tex ”Alla TV xxxxx” = Tillsvidare med ansvarsnr

• Lägg in Ökning kr eller skriv hela Nya lönen eller fyll i Ökning %

- Sortera på rubrik på tex Lön + tillägg om du vill se lägst lön högst upp. (för att se strukturen)

• Sär anmärkning

- Endast för Kommunals satsning till yrkesutbildade på 0,3%

• Chefsanteckning

- Där noteras avvikelser, tex medarbetare som slutat, handlingsplan vid 0-bud, lönesatta 2021

LÖNEÖVERSYN I PERSONEC



• Länken Detalj används om du vill titta på hur 
löneutvecklingen sett ut de senaste åren.

• Den blåa linjen visar löneutvecklingen för individen.

• Den röda linjen visar medianlönen för etiketten (=AID-
kod) Flera befattningar kan ha samma AID-kod.

- Fliken AID-koder visar vilken AID-kod individen har.

• Kan se löneutveckling max 4 år bakåt och nuvarande.

• Kan lägga bud direkt i denna bilden.

• Kan även lägga in att lönesamtal har genomförts och 
vilket datum.

LÖNEÖVERSYN I PERSONEC



• Kommunals utrymme om 530 kr utgörs av summan av ett krontalsbelopp för varje medlem i 
arbetstagarorganisationen som är tillsvidareanställd med månadslön. Det betyder att varje medlem 
genererar 530 kr till det totala utrymmet. Lägg in löneökningen som är individuell och differentierad i 
Ökning kr.

• Ökning kr ska innehålla både utrymmet och extra satsningen 0,3% på vissa individer 

• Använda gärna Excel-knappen och lägger över all information till Excel för beräkning.

KOMMUNAL



• Kommunal har i sitt avtal en extra satsning på yrkesutbildad personal där 0,3% extra ska läggas ut. 
Dessa 0,3 % måste läggas in i Ökning kr och även särredovisas.

• Tex börja med att lägga in 0,3% nedan under ”Ökning %” för att få fram utrymmet. (gäller alla oavsett 
om de är yrkesutbildade eller ej)

• Skriv sen in beloppet i Sär anmärkning på de som ska ha extra satsning på 0,3%.

- Beloppet ska sen även in under Ökning kr

• Använd gärna Excel-knappen och lägg över all information till Excel för beräkning.

KOMMUNAL – SÄRREDOVISA 0,3%



EXEMPEL PÅ HUR NI KAN TÄNKA I EXCEL

• Här kan ni filtrera i Excel, på tex facktillhörighet och sortera lönen 
för att se lönestrukturen.

• Här kan ni skapa era egna beräkningar.

Vi får ju inte diskriminera om de är oorg så vi ska tänka 0,3% på ALLA inom kommunals avtalsområde men vi följs endast upp att vi har uppfyllt avtalet på Kommunals medlemmar.



För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


