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Löneförhandlingar med vikarierande Studentombudet på LUS Kansli
2018
I enlighet med det kollektivavtal (Tjänstemannaavtalet) som omfattar LUS kansli
ska lönerevision ske varje år. Detta innebär att arbetsgivaren och den anställda
förhandlar fram en ny lön som träder i kraft från och med den 1a april 2018.
Den 18e december 2017 hade presidiet ett utvecklingssamtal med LUS
vikarierande studentombud Anders Törnqvist, under vilket vi bland annat
diskuterade arbetsinsatser, förmåga att genomföra mål så som stipulerade i
anställningsavtalet, individuell kompetens och rollen i organisationen. Den 12e
januari hade Martin och Anders ett lönesamtal under vilket Anders lämnade ett
löneanspråk.
I anställningsavtalen med de anställda på LUS kansli stipuleras att organisationen
nyttjar kollektivavtal. Kollektivavtalet säger att lönerevisionen 2018 ska omfatta
ett allmänt utrymme på 2.0% och en garanterad löneökning på 210 kr för
medlemmar i Unionen. Det innebär att den summan som ska fördelas mellan de
anställda är 2.0% av summan på samtliga anställdas löner (vilket omfattar Katja
Bröms, Emma Klingspor och Anders Törnqvist) och garantera en löneökning
om minst 210 kr per medlem i Unionen.
Enligt kollektivavtalet ska den individuella lönen grundas på följande kriterier:
▪

arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvaret som följer
därav,

▪

tjänstemannens arbetsinsatser och förmåga att uppfylla uppställda mål,

▪

tjänstemannens individuella kompetens,

▪

tjänstemannens bidrag till organisationens utveckling,

▪

förmåga att tillämpa kunskaper och erfarenheter, förmåga att leda, ta
initiativ och samarbeta, idérikedom och pedagogiska färdigheter.

Då LUS styrelse är arbetsgivare åt personalen inom organisationen är det
styrelsen som ska bestämma om riktlinjer kring lönerevisioner. Därför bör
styrelsen diskutera lönerevisionen efter ovan kriterier. Det är inte heller
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nödvändigt för hela styrelsen att närvara under dessa förhandlingar, varpå
presidiet anser att styrelsen bör uppdra presidiet att sköta förhandlingarna.
Således yrkar presidiet
att… styrelsen ger presidiet mandat att genomföra löneförhandling med
Anders Törnqvist efter de riktlinjer som framgår av styrelsens diskussion.
I tjänsten,
Martin Hansen
Ordförande
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