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 Fredrik Frölén, Biträdande förhandlingschef 
  
  

Arbetstagarparten 

 Susanne Nyberg, Förhandlingschef 
 Olle Löfmark, Biträdande förhandlingschef 
 
 
§ 1 
 
Under den föregående avtalsperioden genomfördes årliga strukturella satsningar 
för bland annat nyutbildade officerare. Parallellt med detta noterade vi som parter 
också ett behov av att arbeta med följdjusteringar för de anställda som hade ett 
antal års erfarenhet – detta för att möjliggöra en ändamålsenlig lönespridning. 
 
Även om ett arbete gjordes med följdjusteringar enligt ovan så ser vi även under 
denna revision att det finns ett fortsatt förbättringsbehov i arbetet kopplat till 
följdjusteringar. Vi har därför valt att även vid detta revisionstillfälle särskilt 
allokera vissa medel till just ändamålsenliga följdjusteringar. Parternas 
gemensamma uppfattning är att denna ekonomi inte skall användas genom en 
schabloniserad fördelning. Däremot skall denna allokering öka möjligheten för 
parterna på OrgE-nivå att kunna nå förhandlingslösningar som bidrar till en 
ändamålsenlig lönespridning även utifrån de stegvisa höjningar av lönenivån som 
skedde under den föregående treårsperioden. Man bör i detta arbete även beakta 
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att vi vid RALS 2021 kommer att göra en strukturell satsning genom att löner för 
OF/SO som underskrider 27 000 kr skall höjas till lägst 27 000 kr. 
 
Vi har inom ramen för årets lönerevision även lagt ett stort fokus på lönenivåerna 
för plutonchefer och kompanichefer. 
 
Parterna har också uppnått samsyn i att den ekonomi som genereras av individer 
satta i 2020 års löneläge ligger kvar hos OrgE. 
 
Parterna har ett gemensamt ansvar att stötta parterna på OrgE så att deras 
förhandlingsarbete sker i linje med de principer som framkommer av det centrala 
RALS-avtalet, FM RALS-avtal, samt de riktlinjer och FM-lönestruktur som 
färdigställts under 2020. Detta är det första revisionstillfället efter att parternas 
gemensamma arbete med FM-lönestruktur och riktlinjer genomförts, vilket i sig 
kan komma att kräva extra stöd under revisionsarbetets gång.  
 
Parterna på försvarsmaktsnivå har diskuterat lönebilden och hur denna behöver 
förändras och i denna diskussion uppnått samsyn. 
 
Försvarsmaktens beslut framgår av FM2021________________. 
 
 
 
Vid protokollet,  
 
 
___________________ 
Henrik Stålspets  Justeras 
 
 
   ___________________ 
   Susanne Nyberg 
 


