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Lönepolicy 

Mål och syfte  

Hur vi sätter lön är ett av flera medel för att nå våra verksamhetsmål. 

Sambandet mellan lön, motivation och arbetsresultat har stor betydelse för 

verksamhetens resultat och framgång.  

Hur vi sätter lön ska vara tydligt och förankrat. Lönebildningen ska stimulera 

till utveckling av både verksamhet och individ samt bidra till ökad 

måluppfyllelse. Syftet med lönepolicyn är att grundlägga en systematisk och 

konsekvent lönesättning samt att öka förståelsen hos medarbetarna för vilka 

principer och regler som gäller vid lönesättning. Lön ska användas som ett 

styrmedel i verksamheten och lönen ska grunda sig på de avtal som finns mellan 

arbetsgivare och fackförbund. 

Grundläggande principer  

Lönesättningen vid ingående av anställningsavtal ska grundas på befattningens 

svårighetsgrad, utbildning, erfarenhet och marknadskrafter och vara en del i 

kommunens långsiktiga arbete med att utveckla en tydlig struktur och 

lönepolitik för att behålla och rekrytera medarbetare.  

Löneöversyn ska grunda sig på individuella prestationer utifrån den anställdes 

arbetsresultat och sätt att utföra arbetsuppgifterna och stimulera till förbättringar 

av verksamhetens effektivitet, kvalitet och produktivitet i enlighet med våra 

löneavtal. Lönekriterierna ska vara tydliga och kända och lönekriterierna kan 

variera beroende på i vilken verksamhet man arbetar. Lönekriterierna ska utgå 

ifrån gemensamma grundprinciper. Lönekriterierna på övergripande nivå finns i 

bilaga till denna policy som stöd för verksamheternas arbete. 

Kommunledningsutskottet ska årligen fastställa löneutrymmet vid löneöversyn 

och beslutet ska tas med utgångspunkt i den årliga budgeten. 

Kommunledningsutskottet ska besluta om övergripande riktlinjer för hela 

kommunen lönearbete utifrån en lönepolitisk analys.  

Lönestrukturerna ska vara en del av jämställdhetsarbetet. Om könsrelaterade 

löneskillnader finns ska dessa utjämnas utifrån analyserna i lönekartläggningen.  

Denna lönepolicy omfattar samtliga anställda i kommunen. 
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Riktlinjer - Lönesättning  

Nyanställning  

Lönesättningen vid ingående av anställningsavtal ska grundas på befattningens 

svårighetsgrad, utbildning, erfarenhet och marknadskrafter och differentieras 

efter individuella och marknadsmässiga grunder, dvs. på befattningens 

kravprofil. Utbildning beaktas endast vid detta tillfälle. En jämförelse ska göras 

med andra liknande befattningar för att undvika osakliga löneskillnader. När det 

gäller chefsbefattningar ska samråd ske med verksamhetsområde Personal. 

Nyanställning av visstidsanställda hanteras på samma sätt som 

tillsvidareanställningar. Lönen för visstidsanställda sätts i det års lönenivå som 

anställningen sker. T.ex. om anställningen sker i januari 2016 så lönesätts 

personen i 2016 års nivå. 

Strukturförhandling  

Nuvarande centrala löneavtal möjliggör upptagande av förhandling om lön, när 

en part så begär. Förhandling på arbetsgivarens initiativ kan tas upp med 

anledning av organisationsförändring, d.v.s. en faktisk och stadigvarande 

utökning av ansvaret i befattningen eller en avsevärd förändring av 

arbetsuppgifter men endast med anledning av omorganisation. Dessa 

förändringar ska vara av sådan omfattning att en förändring av 

arbetsbeskrivning eller roll genomförts samt efter MBL-förhandling med berörd 

facklig organisation.  

Strukturförändring kan också ske i korrigerande syfte, där lönesättningen ska 

harmoniera med såväl kommunens totala lönestruktur som befattningens 

faktiska lönenivå.  

Strukturförhandling genomförs alltid efter samråd med verksamhetsområde 

Personal.  

Jämställdhet  

Om det föreligger osakliga könsrelaterade löneskillnader ska dessa utjämnas. 

Löneskillnaderna ska årligen utredas, dokumenteras och analyseras i en 

lönekartläggning. Kartläggningen ska upptäcka och förhindra osakliga 

löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 

Likvärdigt arbete ska enligt lagen bedömas utifrån de krav arbetsgivaren ställer 

på olika arbeten med avseende på kunskap och färdigheter (kompetens), 

ansträngning (arbetsinsats), ansvarstagande samt arbetsförhållandena. Varje år 

upprättas en handlingsplan för jämställda löner. Om det finns löneskillnader ska 

dess kunna härledas till individuella eller marknadsmässiga orsaker. Om 

könsrelaterade löneskillnader finns ska dessa utjämnas. Sådana skillnader bör 

åtgärdas snarast och senast inom tre år.  

Temporära lönetillägg  

Temporärt lönetillägg skall tillämpas sparsamt och bara i vissa fall. Det gäller 

till exempelvis då en anställd tar på sig en högre befattning under en bestämd 

tidsperiod.  Samråd ska ske med verksamhetsområde Personal inför tillämpning 

av lönetillägg.  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2016-05-30 
 

 
Sida 

4(6) 
 

 

Löneöversyn  

En gång per år genomförs löneöversyn. Löneutvecklingen ska vara individuell 

och differentierad och baseras på välkända lönekriterier som har sin 

utgångspunkt i att stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 

kvalitet och produktivitet enligt Löneavtalets § 1. Lönen ska grunda sig på 

arbetsresultat som leder till en förbättrad verksamhet, på hur väl kraven för 

befattningen uppfylls och individuell prestation.  Marknadsaspekter ska beaktas 

vid prioriteringar av det utrymme som finns i budget för löneöversynen. När 

lönerna är differentierade inom en yrkesgrupp benämns det som lönespridning. 

Lönespridningen baseras på individuell prestation och marknadsförutsättningar. 

Alla yrkeskategorier påverkas mer eller mindre av marknadsfaktorer. Påtagligt 

konkurrensutsatta yrkesgrupper ska prioriteras. Vid sådana bedömningar ska 

löneläget jämföras främst med närliggande kommuner/regioner.  

Kommunledningsutskottet beslutar efter föredragning om särskilda riktlinjer 

inför löneöversynen.  

Visstidsanställda/vikarier  

Dessa hanteras inte i ordinarie löneöversyn om inte annat framgår av gällande 

huvudöverenskommelse med löneavtal. Lönesättning sker när anställningsavtal 

tecknas. 

Kombinationstjänst  

Om en anställd har en tjänst som kombinerar två eller flera befattningar, ska 

bedömningen för lönesättning gälla alla delar. Den anställande chefen svarar för 

detta i samråd med övriga berörda chefer.  

Fackliga företrädare 

Arbetsgivaren ser positivt på en god samverkan med de fackliga företrädarna. 

Fackligt arbete får inte ha en negativ inverkan vid lönesättning.  

Förtroendeuppdrag 

Politiska förtroendeuppdrag får inte ha en negativ inverkan vid lönesättning. 

Oorganiserad arbetskraft  

Oorganiserad medarbetare lönesätts enligt samma grunder som gäller för 

organiserad medarbetare. Organiserad medarbetare som är medlem i ett 

fackförbund som inte tillhör det avtalsområde den är verksam inom hanteras 

som oorganiserad. 

Löne- och medarbetarsamtal  

En grundförutsättning är att dialog förs mellan chef och medarbetare om 

verksamhetens mål, om förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. Varje 

lönesättande chef är skyldig att årligen genomföra löne- och medarbetarsamtal. 

När det gäller visstidsanställd medarbetare så ska samtal föras om 

anställningstiden överstiger 12 månader. 

Svag eller ingen löneutveckling 

Om en medarbetare vid löneöversyn får en svag eller utebliven löneutveckling 

över tid ska detta ha framgått och motiverats i dialog mellan arbetstagare och 

chef. För att åstadkomma en förändring ska handlingsplan upprättas. I 

handlingsplanen ska framgå vad medarbetaren förväntas göra för att uppnå en 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2016-05-30 
 

 
Sida 

5(6) 
 

 

bättre löneutveckling. Handlingsplanen ska regelbundet följas upp. Se bilaga 5 

till HÖK. 
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Lönekriterier 

Lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen 

ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 

kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla 

uppnådda mål och resultat. Lönesättningen ska vara ett styrmedel och syftet är 

att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts 

samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat 

uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare 

om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. Det är särskilt viktigt att 

lönen för chefer på alla nivåer tydligt avspeglar hur satta mål uppfylls och de 

resultat som vederbörande uppnår.  

För att kunna bedöma effektivitet, produktivitet och kvalitet ska cheferna för 

varje grupp av medarbetare i dialog bestämma lönekriterierna. Lönekriterierna 

ska förankras med de fackliga företrädarna i samverkan. Lönekriterierna ska 

vara väl kända av samtliga medarbetare. 

Bilaga  

Vår utgångspunkt ligger självklart i begreppen produktivitet, effektivitet och 

kvalitet. Använd denna mall för individuell prestationsbedömning 

medarbetare/chef.  Bedömningen Uppfyller står för att medarbetaren gör det 

som kan förväntas med ett gott resultat. Bedömningarna Uppfyller väl ska 

användas när medarbetaren bidrar på ett sätt som är utöver vad man i 

normalfallet kan förvänta sig. Bedömningen Uppfyller mycket väl ska användas 

när medarbetare bidrar på ett sätt som verkligen är utöver vad man kan förvänta 

sig och i alla delar överträffar uppsatta mål och tydligt bidrar till verksamhetens 

utveckling. Bedömningen Behöver utvecklas ska användas när medarbetaren på 

ett mindre tillfredsställande sätt utför det arbete man kommit överens om och 

därmed inte uppnår målen.  

 

 Uppfyller 

mycket väl 
Uppfyller 

väl 
Uppfyller Behöver 

utvecklas 

.       Effektivitet (prioriterar rätt i  
varvardagens verksamhet) 

    

Produktivitet (Arbetar med 
ständiga förbättringar) 

    

Kvalitet (Levererar med rätt 
kvalitet dvs. vare sig över- 
eller underarbetat) 
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