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Lönerevision och lönesättande samtal 
 
Nu påbörjas vid Luleå tekniska universitet årets lönerevision som avser perioden 2021–10–01 
–– 2022–09–30. De lönesättande samtalen har precis kommit igång. Löneutrymmet denna 
gång är 1,8% enligt överenskommelse. 
 
För medlemmar i saco tillämpas på LTU lönesättande samtal vilket innebär att du som 
anställd i samband med lönerevisionen ska ha två samtal med din närmaste chef. Det första 
samtalet är tänkt att vara ett ömsesidigt utbyte av information avseende din prestation i 
förhållande till mål och kriterier. Vid det andra samtalet lämnar arbetsgivaren ett motiverat 
förslag till ny lön.  
 
Arbetsgivarens förslag till ny lön behöver inte antas omedelbart utan medarbetaren skall ges 
skälig betänketid för att ges möjlighet att reflektera över förslaget till ny lön. Om du är 
överens med lönesättande chef avslutas lönerevisionen och du skriver på att du godkänner den 
nya lönen. 
 
Om du inte accepterar löneförslaget kan du förklara dig oenig och då går lönerevisionsarbetet 
vidare till kollektiv förhandling mellan arbetsgivare och facklig organisation. Om så skulle 
ske kommer du att bli kontaktad medlemmar från styrelsen i samband med detta. 
 
Information lönesättande samtal, lönekriterier 
På Saco:s hemsida https://www.saco.se hittar du bland annat Saco lönesök. Från denna sida 
kan du också fortsätta till något av Sacos fackförbund, exempelvis det du är ansluten till, där 
ytterligare uppgifter kring lönestatistik kan finnas att hämta.  
 
Sveriges Ingenjörer, som är Saco:s vid Luleå tekniska universitets kontaktförbund, har infor-
mation om bland annat lönesamtal och utvecklingssamtal: 
https://www.sverigesingenjorer.se/lon/lonesamtal 
  
På nedan angivna länkar hittar du Luleå tekniska universitets information avseende riktlinjer 
för lönesättning och kriterier för löneutvecklingen. Observera att du behöver vara inloggad på 
LTU för att kunna öppna de sidor som omnämns här nedan: 
 
Lönekriterier (dnr 567-08): 
https://www.ltu.se/cms_fs/1.143319!/file/Riktlinjer%20för%20lönesättning%20och%20kriter
ier%20för%20löneutveckling.pdf 
 



Lönestatistik för LTU de senaste åren: 
https://www.ltu.se/internt/Min-anstallning/Lon/Lonestatistik-1.154344 
 
Arbetsgivarens syn på förberedelser inför lönesättande samtal här: 
https://www.ltu.se/cms_fs/1.143319!/file/Bilaga%202%20re-beslut%20nr%2041-
15%20Förberedelse%20inför%20lönesamtal.pdf 
  
 
Utfall lönerevisionen 210101 för sacomedlemmar vid LTU 
I tabellen nedan presenteras sammanställning av löneutfallet för LTU:s sacomedlemmar från 
senaste löneförhandlingen och gäller från och med 1 januari 2021. I tabellen framgår bland 
annat att medlemmarna på HLT fick den lägsta procentuella höjningen och de på VSS fick 
lägsta höjningen i absoluta tal. Högsta höjningarna fick TVM och ETKS, såväl procentuellt 
som i absoluta tal. 
 
Tabell. Sacomedlemmars löneutfall från och med 1 januari 2021. 
 
Institution/ 
Enhet 

Medel 
Kr 

Medel 
% 

Max 
Kr 

Max 
% 

Min 
Kr 

Min 
% 

ETKS 1616 3,01 5000 8,02 600 1,42 
HLT 1252 2,6 2000 4,08 700 1,69 
SBN 1448 2,67 3800 7,21 400 0,9 
SRT 1572 2,96 3000 4,07 800 1,7 
TVM 1625 3,04 7500 19,84 200 0,4 
VSS 1198 2,84 4000 9,59 300 0,84 
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