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SRAT:s yrkande inför löneöversynen 2022 

 

Individens bidrag till måluppfyllelsen är av central betydelse för våra 
medlemsgrupper som arbetar under omständigheter som ställer höga krav 
på skicklighet och självständighet i det patientnära arbetet. Det innebär ett 
stort individuellt ansvar för de mål som är satta för verksamheten samt för 
de mål som är satta för individen själv. Att vara yrkesverksam i någon av 
SRAT:s professionsgrupper innebär hög yrkeskomplexitet. Det är av stor vikt 
att lönestrukturerna för SRAT:s grupper avspeglar denna professionsbild.  

Löneavtalets fundament är den individuella och differentierade 
lönesättningen som skall ske mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Det 
betyder att den lönesättande chefen måste ha väl förberedda samtal samt 
mandat att sätta lön efter prestation. Lönesättande chef behöver också vara 
tydlig med de grunder som den nya lönen bygger på. Alltför många 
medlemmar vittnar om brister i lönedialogen med otydlighet om lön och 
prestation. Ibland uteblir lönesamtalen helt. SRAT anser att dessa brister 
inte är förenliga med avtalet.  

Medlemmar menar också att erfarenhet, väl utförda prestationer och hög 
måluppfyllelse inte leder till en god löneutveckling, varför flera väljer att 
byta arbetsgivare. Konsekvenserna av detta drabbar verksamheten som 
bygger på att det finns kompetenser med differentierad erfarenhet. 
Långsiktiga utvecklingsmål blir omöjliga att uppnå och incitament för att 
driva utvecklingsprojekt sänks.  

Det lokala arbetet med lönekriterier måste stärkas och en närmare dialog 
behöver föras gällande konkretisering av de lönekriterier som ligger till 
grund för bedömning av måluppfyllelsen. Dessa behöver harmonisera med 
hur arbetsinsatserna värderas utifrån verksamhetens mål och uppdrag. Det 
får inte råda otydligheter om krav, förväntningar, mål, och resultat.  

SRAT yrkar därför  

− Att lönesamtal genomförs mellan medarbetare och lönesättande 
chef där tydliga argument för lönepåslaget anges 

− Att arbetsgivaren strävar efter en ökad lönespridning 

 


