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Inledning 

Karlsborgs kommun är en arbetsgivare där lönepolitiken ska vara gemensam 
för samtliga verksamheter. Lönepolitiken ska vara en central del i 
kommunens personalpolitik och lönekriterierna ska vara väl kända av 
medarbetarna. Lönepolicyn ska bidra till kontinuitet och samsyn i 
lönebildningsfrågorna. 

Karlsborgs kommuns lönepolitik grundar sig på de lagar och centrala avtal 
som gäller mellan Sveriges Kommuner och Landsting och de centrala 
fackliga organisationerna. 

Syfte 

Syftet med lönepolicyn är att den ska vara ett stöd i organisationens arbete 
med löneprocessen. Lönepolicyn ska bidra till att skapa en gemensam 
arbetsgivarpolitik inom Karlsborgs kommun. 

Mål 

Målet är att Karlsborgs kommun har en gemensam lönepolicy som gäller 
över hela kommunen, vilket bl.a. innebär att anställda inom jämförbara 
yrken ska bedömas likvärdigt såväl vid nyanställning som vid lönerevision. 

Lönestruktur 

Karlsborgs kommun ska ha en lönestruktur som är omvärldsrelaterad och 
som tar hänsyn till arbetets svårighetsgrad, självständighet, jämställdhet, 
mångfald och arbetets krav i övrigt. Skillnader i lön ska enbart bero på 
skillnader i utbildning, arbetsuppgifter, prestation och uppnådda resultat. 

Lönesättningen ska bidra till personlig utveckling genom att lönen är 
individuell och differentierad och har sin utgångspunkt i medarbetarens 
arbetsprestation, dvs. hur uppsatta mål har uppnåtts. 

Det ska finnas en lönespridning som stimulerar till utveckling. Arbetstagare 
som i samråd med sin chef kompetensutvecklar sig, samt använder sina 
kunskaper för mer ansvarsfulla arbetsuppgifter, ska ha en positiv 
löneutveckling. 

Löner och övriga anställningsvillkor ska vara så attraktiva att fler är beredda 
att välja inriktning på sin yrkeskarriär för att arbeta inom kommunens 
verksamheter. 
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Lönesättningen ska vara sådan att kommunen lönemässigt kan jämföras med 
arbetsmarknaden och i konkmTens med andra kommunala arbetsgivare och 
därigenom rekrytera och behålla kompetenta medarbetare 

Ändring av lön vid andra tillfällen, utöver de avtalsenliga löneöversynerna, 
sker endast undantagsvis då medarbetare varaktigt får väsentligt förändrade 
och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Individuella lönetillägg ska utbetalas 
restriktivt. Ett lönetillägg ska vara tidsbegränsat och ska följas upp i 
samband med det årliga medarbetarsamtalet. En skriftlig överenskommelse 
ska skrivas där både arbetsgivare och arbetstagare undertecknar. 
I överenskommelsen ska framgå syfte med tillägget, tilläggets storlek i 
kronor samt giltighetstid, dvs. från och med samt till och med tillägget 
gäller. Berörd arbetstagarorganisation ska informeras om 
överenskommelsen angående det individuella lönetillägget. 

Den som beslutar om anställningsärenden beslutar också om lön och 
lönejusteringar under lönebildningsperioden. 

Lönekriteriema ska vara gemensamt bearbetade och kända för vaije 
medarbetare. Det är av stor vikt att dialog för mellan chef och medarbetare 
om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. Den fonnella 
dialogen sker i samband med det årliga lönesamtalet. 

Personalfunktionen har en viktig roll när det gäller att ge fö1iroendevalda 
verktygen för att styra och prioritera löneutvecklingen. 

Cheferna ska erhålla de verktyg och underlag de behöver för att sätta lön i 
överensstämmelse med lönepolitiken. 

Exempel på verktyg och underlag för fastställande av lönepolitiska 
prioriteringar: 

• Statistik över olika yrkesgruppers löneläge inom kommunen och i 
jämförelse med närliggande kommuner 

• Lönespridning, löneutvcckling, analys löncrclationcr 

• Omvärldsrelaterad löncstatistik 

• Åldersstruktur och kommande pensionsavgångar 
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Viktiga frågeställningar att ta hänsyn till vid de lönepolitiska 
prioriteringarna: 

• Vilka yrkesgrupper behöver kommunen behålla och rekrytera inom 
närmsta framtiden och på längre sikt? 
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• Hur mycket och på vilket sätt ska individuella prestationer prioriteras och 
dätmed påverka lönesättningen? 

• Hur avspeglas de lönepolitiska prioriteringarna i budgeten? 

Kriterier för individuell lönesättning 

Karlsborgs kommun utgår i löneöversynen från ett antal grundläggande 
kriterier. Kriterierna är tillämpliga för samtliga medarbetare i Karlsborgs 
kommun. V aije verksamhet kompletterar och anpassar grundkriterierna med 
egna mer verksamhetsspecifika kriterier. Lönekritcricrna förtydligas i ett 
särskilt dokument som används vid lönesamtalet. 

Ansvar och förutsättningar 

Individuell lönesättning förutsätter att bedömningar görs av vaije 
medarbetares resultat. I Karlsborgs kommun är närmaste chef den som har 
bäst förutsättningar att göra dessa bedömningar. I chefens uppdrag ingår att 
fatta beslut om ny lön utifrån arbetstagarens resultat. 

Personalchefen ansvarar för att det finns erforderliga anvisningar för 
lönesättning, lönerevision, tidplan mm. 

Chefens ansvar 

• Chefen ska väl känna till centrala löneavtal, kommunens lönepolicy och 
lönepolitik 

• Chefen ska se till att lönesättning sker i linje med gällande löneavtal och 
den kommunövergripande lönepolicyn 

• Chefen ska känna till verksamhetens övergripande mål och förankra 
dessa med sina medarbetare 

• Chefen ska diskutera med medarbetarna om vad lönekriterierna innebär 
på arbetsplatsen 

• Chefen ska genomföra medarbetar- och lönesamtal 
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• Chefen ska genomföra och följa upp individuella utvecklingsplaner med 
respektive medarbetare 

• Chefen ska överlämna besked om preliminär ny lön i ett lönefönnedlande 
samtal enligt samtalsmodellen chef - medarbetare 

• Chefen ska tydliggöra för respektive medarbetare varför lönen ser ut som 
den gör och vad den enskilde arbetstagaren kan göra för att höja lönen 

Förutsättningar som bör vara uppfyllda 

• En tydlighet i verksamhetens övergripande mål 

• Att chefer regelbundet involveras i lönepolitiska ställningstaganden 

• Att chefer får information om gällande prioriteringar, löneutrymmen osv. 

• Att chefer erbjuds utbildning som behövs för att leva upp till 
intentionerna i lönepolicyn. T.ex. utbildning inom samtalsträning, 
lönesamtalets innehåll och uppbyggnad, gällande lönekriterier mm. 

Medarbetarens ansvar 

Medarbetaren har ett ansvar att ta del av lönepolicyn och gällande 
lönekriterier samt ta del av och tillämpa målen för verksamheten. 

Medarbetardialogen 

Medarbetardialogen inom Karlsborgs kommuns verksamheter har tre delar; 
arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal. 

Arbetsplatsträffar 

Vid arbetsplatsträffar diskuteras bl.a. verksamhet, arbetsresultat, 
prestationer, metoder och mål. Arbetsplatsträffarna är ett viktigt forum för 
diskussion och förankring av lönepolicyn och den övergripande 
lönepolitiken i kommunen. Arbetsplatsträffen är ett forum där 
verksamhetens lönekriterier infonneras, diskuteras och tydliggörs. 

Medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtalet är ett planerat och strukturerat samtal mellan chef och 
medarbetare där man tillsammans går igenom mål, uppdrag och 
arbetssituation. 

Vid medarbetarsamtalet utvärderas medarbetarens bidrag till verksamhetens 
resultat, delaktighet och ansvarstagande. Individuella utvecklingsplancr med 
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konkreta mål och aktiviteter för att nå målen upprättas och följs upp vid 
medarbetarsamtalet. 

I Karlsborgs kommun ska samtliga medarbetare erbjudas minst ett 
medarbetarsamtal per år. 

Lönesamtal 

V atje medarbetare ska en gång per år genomföra ett förberett lönesamtal 
med sin närmaste chef. Lönesamtalet förutsätter att lönekriterierna är kända 
då lönesamtalet har sin utgångspunkt i det gångna årets arbetsresultat utifrån 
gemensamt uppsatta mål enligt gällande lönekriterier. Det främsta syftet 
med lönesamtalet är att nå en samsyn om grunderna för lönesättningen och 
att skapa en gemensam förståelse. Lönen ska vara individuell och 
differentierad och bidra till goda resultat kopplat till prestation. 

Löneförmedlande samtal 
Den lönesättande chefen ska meddela preliminär ny lön i ett 
löneförmedlande samtal med respektive medarbetare. Samtalet ska äga rum 
innan lönespecifikationen med ny lön når medarbetaren. Chefen ska 
motivera den individuella lönen samt klargöra på vilket sätt medarbetaren 
kan påverka sin löneutveckling i framtiden. 

Dokumentuppföljning 
Uppföljning av lönepolicyn sker en gång va1je mandatperiod. 
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Justcrandcs sign 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-10-10 

BUN § 87 
Dnr: 2012-66 

Remiss revidering av lönepolicy 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden yrkar bifall till det lämnade förslaget till 
reviderad lönepolicy. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommuns löncpolicy antogs av kommunfullmäktige 2005-02-28. 
Enligt 2010-års budget- och verksamhetsplan ska Karlsborgs kommuns 
lönepolicy revideras. En arbetsgrupp med personalchef, personalsekreterare 
samt representanter från central samverkansgrupp har tagit fram ett förslag på 
reviderad lönepolicy. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända ut förslaget till 
reviderad lönepolicy till samtliga nämnder och till de i kommunfullmäktige 
representerade politiska partier, samt till kollektivanslutna fackförbund. 

Besluts underlag 
Förslag till reviderad lönepolicy 

Utdragshestyrkande 



. 11 Karlsborgs kommun 
e·mtjj·jil Kultur- och fritidsförvaltningen 

K Lorentz 

Revidering av lönepolicy för Karlsborgs kommun 
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 

2012-10-09 
Dnr 2012-57 

Komm unled n ingsförvaltn in gen 
Kansliet 

1 (1 ) 

Kultur- och fritidsnämnden har på remiss erhållit förslag till lönepolicy för Karlsborgs kommun. 

Förslaget sammanfattar klart de olika moment som ska finnas när löner sätts samt hur kommunen 
ska agera som arbetsgivare i dialog med personal och dess organisationer. 

I övrigt har nämnden inget att erinra mot förslaget. 

Enligt uppdrag 

Kerstin Lorentz 
Kultur- och fötidschef 

Kultur~ och fritidsförvaltningen, Storgatan 36, 546 32 Karlsborg• 0505-170 00 

wwvi/.karlsborg.se • kultur.frltid@karlsborg.se 



Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sida 140 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justenmde 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Sammanträdesdatum 
2012-10-03 

Kommunhuset, Karlsborg, onsdag 3 oktober, 2012, kl. 17 .00-1 8.30 

Leif Andersson 
Britt Blom 

(S) 
(M) 
(C) 
(C) 
(S) 

Joakim Carlsson 
Jan-Erik Engquist 
Roger Johansson 
Marianne Jägerström 
Håkan Lagerkvist 
Kerstin Palm 

(FP), ersättare för Anders Ståhl (FP) 
(S) 
(S) 

Bo Waller (M), ordförande 

Annika Alexandersson, projektledare, §§ 123-124 
Mikael Ericksson, socialchef 
Lena von Heideken, MAS 
Susanne Johnsen, äldreomsorgschef 
Stefan Krantz, IFO-chef 
Evalena Niklasson, sekreterare 
Sandra Peters, ekonom 
Mario Vasquez, utredare 

Britt Blom (M) 

Socialkontoret, 2012-10-08 

. ~-1. i !1... "\. /), I,(. { (C 7 ) 11·-v-

~ 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet ä r justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Paragrafer Nr 123-1 38 

Socialnämnden 

2012-10-03 

2012-10-09 Datum för anslags nedtagande 2012-10-3 l 

Soc~ontor/et, kommunhuset ~ 

-- ( (7 ( l ( -(. 1 J t, , c,t, { ( ( -1 ) .,-,...,_ ~ 
Evalena Niklasson 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2012-10-03 

Sida 154 

SN § 135 Remiss - Revidering av lönepolicy för Karlsborgs kommun 

Dnr 63/2012 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar remissvaret som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommuns Lönepolicy antogs av kommunfullmäktige 2005-02-28. 
Enligt 2010-års budget- och verksamhetsplan ska Karlsborgs kommuns 
lönepolicy revideras. En arbetsgrupp med personalchef, personalsekreterare 
samt representanter från central samverkansgrupp har tagit fram ett förslag på 
reviderad lönepolicy. 

Karlsborgs kommun är en arbetsgivare där lönepolitiken ska vara gemensam 
för samtliga verksamheter. Lönepolitiken ska vara en central del i kommunens 
personalpolitik och lönekriteriema ska vara väl kända av alla medarbetare. 
Syftet är att lönepolicyn ska vara ett stöd i organisationens arbete med 
löneprocessen. Karlsborgs kommuns lönepolitik ska grunda sig på de lagar 
och centrala avtal som gäller mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges 
Kommuner och Landsting och de centrala fackliga organisationerna. 
Lönepolicyn ska bidra till kontinuitet och samsyn och lönebildningsfrågoma. 

Ett förslag till reviderad lönepolicy är nu utsänd på remiss till kommunens 
nämnder, paitiema som är representerade i kommunfullmäktige saint 
kollektivavtalsanslutna fackförbund. Socialchef Mikael Ericksson redogör för 
förslag till remissvar där han föreslår att den reviderade lönepolicyn kan antas. 

Besluts underlag 
Skrivelse "Lönepolicy för Karlsborgs kommun", 2012-08-20 av personalchef 
Ulrika Wennerkull 
Lönepolicy för Karlsborgs kommun 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2012-09-19 § 113 
Remissvar "Remissvar - Revidering av lönepolicy för Karlsborgs kommun" 
2012-09-25 av socialchef Mikael Ericksson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Socialchef Mikael Ericksson 

Utdrngsbestyrkandc 



... ....... 
ans 

Karlsborgs 
kommun 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Socialförvaltningen 
Mikael Ericksson 
Socialchef 

Datum 
2012-09-25 

Socialnämnden 

Diarienummer 

~012 

Remissvar - Revidering av lönepolicy för Karlsborgs kommun 

Socialchefens förslag till beslut 
Socialnämndens svar på remiss angående förslag till reviderad lönepolicy för 
Karlsborgs kommun är: 
- att reviderad lönepolicy för Karlsborgs kommun antas. 
Socialnämnden betonar vikten av att lönekriterier, ansvar och förutsättningar 
samt medarbetardialog är kända och implementerade i verksamheten. Här har 
fackliga ombud och framför allt chefer en nyckelroll. Det är här viktigt med 
utbildning för att ge chefer de kunskaper och verktygs som krävs i 
löneprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott som remiss fått förslag 
till reviderad lönepolicy för Karlsborgs kommun. 

Karlsborgs kommuns Lönepolicy antogs av kommunfullmäktige 2005-02-28. 
Enligt 2010-års budget och verksamhetsplan så ska Karlsborgs kommuns 
lönepolicy revideras. En arbetsgrupp med personalchef, personalsekreterare 
samt representanten från den centrala samverkansgruppen har tagit fram ett 
förslag på reviderad lönepolicy. 
Karlsborgs kommun är en arbetsgivare där lönepolitiken ska vara gemensam 
för samtliga verksamheter. Lönepolitiken ska vara en central del i kommunens 
personalpolitik och lönekriteriema ska vara väl kända av alla medarbetare. 
Syftet är att lönepolicyn ska vara ett stöd i organisationens arbete med 
löneproccssen. Karlsborgs kommuns lönepolitik ska grunda sig på de lagar 
och centrala avtal som gäller mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges 
kommuner och landsting och de centrala fackliga organisationerna. 
Lönepolicyn ska bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågoma. 

Beslutsunderlag 
► KSAU § 79 Revidering av lönepolicy för Karlsborgs kommun 2012-08-29. 

► Skrivelse personalchef Ulrika Wennerkull ')Lönepolicy för Karlsborgs kommun 2012-08-20 

► Lönepolicy för Karlsborgs kommun 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16,546 82 Karlsborg. 0505•170 00 

www.kar!sborg.se • kar!sborg.kommun@karlsborg.se 
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Beslutet ska skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Mikael Ericksson Socialchef 
Namnförtydligande och titel 



Folkpartiet Liberalerna 

Remissvar angående lönepolicy för Karlsborgs 
kommun 

Folkpartiet liberalerna har inga invändningar mot innehållet i stort utan undrar bara över en 
formulering på sidan 4 i dokumentet, där det längst ner står: 
"Vilka kompetenser och beteenden ska prioriteras?" Vi undrar vad ordet beteenden står för och 
hur det ska tolkas i samband med lönesättning. 

Stig Palmqvist 
ordförande 



CENTERPARTIET 

Remiss Lönepolicy i Karlsborgs kommun 
Ks Dnr 179/2012 

2012 10- 3 1 
unr 

Karlsborg 2010-10-3 l 

Centerpartiet i Karlsborg har inget att erinra på det utsända förslaget till 
Lönepolicy i Karlsborgs kommun. Vi anser det vara en väl genomarbetad 
policy. 

Kjell Sjölund 

Centerpartiet Karlsborg 



-
KARLSDORGS l<O ~MUN 

2012 10- 2 2 
Dnr 

Kristdemokraterna 

Remiss: Revidering av lönepolicy för Karlsborgs kommun. 

Kristdemokraterna vill under rubriken "Ansvar och förutsättningar", chefens ansvar, 

förutsättningar som bör vara uppfyllda, poängtera att förutom att chefer erbjuds 

utbildning, också får möjlighet till personlig bearbetning, fördjupning, vägledning och 

möjlighet till samtal om sitt chefskap med oberoende mentor/arbetsgivare. 

För övrigt har Kristdemokraterna inget att erinra i sitt remissvar för lönepolicy för 

Karlsborgs kommun. 

Karlsborg den 19 oktober 2012 
/ ) ·~ -;1'~111 ~~M✓>-7 

Björn Rubenson 

Ordförande Kristdemokraterna. 



Karlsborg 2012-12-28 

Moderaternas svar angående remiss Lönepolicy 

1. Det hade varit en klar fördel om den nu gällande Lönepolicyn hade bifogats så vi haft 
en möjlighet att se vad som är ändrat eller tillagt. 

2. Det står ju tydligt att den ska vara en gemensam lönepolicy för samtliga 
verksamheter. Inkluderar det bolagen också? I så fall: 

I stället för "gemensam för samtliga verksamheter" skall det stå "kommunens 
samtliga verksamheter inklusive verksamhet som bedrivs i bolagsform" 

"lönepolitik grundar sig på" kompletteras med "centrala avtal tecknade med 
kommunens bolag" 

3. När man läser Policyn så undrar man lite om det idag är som det står, att "alla 
medarbetare ska känna till lönekriterierna". Hur gör man en uppföljning så att alla 
känner till lönekriterierna? 

4. Det är naturligtvis viktigt med uppföljning av lönelägen jämfört med ex vis Hjo-Tibro 
m.fl. Hur framgår det i lönepolicyn? 

5. Under Mål anges att ..... belönas utifrån likvärdiga kriterier ...... här undrar man lite 
hur det är med detta idag). Hur ser man till att detta följs upp? 

6. Bra med 2;a och 3;e stycket under rubriken Lönestruktur ! 

7. Bra med texten i 2;a stycket sid 4 av 8 om "Ändring av lön vid andra tillfällen ... " 

8. Sid 4, 3;e stycket, här bör det även framgå i respektive chefers delegation att detta 
gäller. 

9. Sid 4, den sista delen med de sju prickade punkterna. Finns det några verktyg, 
underlag och prioriteringar i dag i fördjupad form? 

10. Ordet Chef används i flera stycken samt i någon rubrik. Är det klarlagt vilka 
chefsnivåer detta gäller? 

11. Lönepolicy bör som komplement, alternativt inkluderande i lönepolicyn, "regelverk" 
för hur anställda skiljs från sina anställningar m.m. samt ekonomiska villkor för detta. 

12. 1 lönepolicyn finns inte reglerat om det är tillåtet för den anställde att "byta lön" mot 
extra pensionsinbetalningar. Vilka kriterier formler skall i så fal tillämpas. Om det inte 
är tillåtet bör detta framgå. 



13. Finns det tjänstebilar i kommunen? Om det finns sådana bör det framgå i lönepolicyn 
hur ett löneavdrag skall ske och andra riktlinjer. Om tjänstbilar inte tillåts kanske det 
sak framgå av lönepolicy. 

Rolf Andersson LarsÅke Carlsson Bo Waller 



Utskrivet av: Ulrika Wennerkull Personalchef 
Namn: SV: Remiss gällande revidering av lönepolicy: Karlsb ... 

cal 
Från: 

Till : 

Kopia: 

Ärende: 

Hej 

Meddelande 

■Arne Jansson <arne.jansson@ledarna.se> 

IITove Nyman-Strand 

Il Ulrika Wennerkull Personalchef 

SV: Remiss gällande revidering av lönepolicy 

2012-.. , 

den 9 januari 2013 14:00:~ 
Sidan 1 av ; 

Sidan 4 finns denna mening (Ändring av lön vid andra tillfällen, utöver de avtalsenliga 
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Remissvar till revidering av lönepolicy för Karlsborgs kommun 2012.09.1s

Lärarnas Riksförbund i Karlsborg vill lämna följande synpunkter på "Revidering av 
Lönepolicy för Karlsborgs kommun" 
I stycket Lönestruktur lyfts en mängd kriterier som påverkar kommunens lönesättning 
fram. Vi undrar varför just dessa kriterier lyfts fram. Ordet självständighet förekommer 
två gånger, men ingenting nämns om tex samarbetsförmåga eller initiativförmåga. 
Vi vill också ifrågasätta skrivningen angående kompetensutveckling i samma stycke. 
Ska en individ som får gå många kurser och inte använder sig av sina nya kunskaper 
eller utvecklas i sitt arbete automatiskt ha en positiv löneutveckling? 
Vidare nämns, fortfarande i stycket om Lönestruktur, att anställningsvillkoren skall vara 
så attraktiva att ungdomar vill arbeta inom kommunens verksamheter. Denna skrivning 
borde vara mer generellt hållen, då vi bör vara attraktiva för alla åldersgrupper på 
arbetsmarknaden. 
Meningen som följer är svårförståelig och bör omformuleras. 
Vi vill också få klargjort vad synnerliga skäl för ändring av lön innebär. Aterkomst efter 
föräldraledighet, tjänstledighet och/ eller nya arbetsuppgifter, är dessa synnerliga skäl? 
Att lönekriterierna skall vara gemensamt bearbetade bör förtydligas med 
beslutsprocessen kring denna. 
I punktlistan under Viktiga frågeställningar att ta hänsyn till ... behöver första punkten 
kompletteras med behålla och inte bara rekrytera. 
LR ifrågasätter också om ordet beteende överhuvudtaget skall finnas med. 
Det är viktigt att alla chefer ges tid och kompetensutveckling för att kunna genomföra 
lönesamtal av god kvalitet. Vi ser hellre att detta arbete proriteras istället för att 
processen påskyndas. 
Vid flera tillfällen återkommer likartade tankar och formuleringar. Dokumentet borde 
kunna göras mer stringent och lättilgängligt. 
Dokumentet genomsyras av en positiv anda; LR tycker också att ett större fokus på det 
goda arbetet skall lyftas fram. 
För LR i Karlsborg 
Anna Bruzell 



Karlsborgs kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

REMISSAMMANSTÄLLNING 
Datum 
2013-01-09 

Diarienummer 
179.2012 

Remissammanställning - Lönepolicy Karlsborgs Kommun 

Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29 skickades förslaget till reviderad 
lönepolicy för Karlsborgs kommun på remiss till nämnderna, de i kommunfullmäktige 
representerade politiska partierna samt till kollektivavtalsanslutna fackförbund. 

Enligt beslutet skulle synpunkter lämnas till kommunledningsförvaltningens kansli senast 
2012-10-31. 

Nedan sammanfattas de synpunkter som har inkommit. 

Karlsborgs kommuns nämnder 

Barn- och utbildningsnämnden 
Nämnden har följande kommentarer: 
"Barn- och utbildningsnämnden yrkar bifall till det lämnade förslaget till reviderad lönepolicy" 

Kultur- och fritidsnämnden 
Nämnden har följande kommentarer: 
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"Förslaget sammanfattar klaii de olika moment som ska finnas när löner sätts samt hur kommunen 
ska agera som arbetsgivare i dialog med personal och dess organisationer. I övrigt har nämnden 
inget att erinra mot förslaget." 

Socialnämnden 
Nämnden har följande kommentarer: 
"Socialnämnden betonar vikten av att lönekriterier, ansvar och förutsättningar samt 
medarbetardialog är kända och implementerade i verksamheten. Här har fackliga ombud och 
framförallt chefer en nyckelroll. Det är här viktigt med utbildning för att ge chefer de kunskaper och 
verktyg som krävs i löneprocessen." 

Kommentar: 
Utbildning i lönesättning, lönekriterier, lönesamtal mm kommer under våren 2013 att genomföras 
för samtliga chefer och fackliga förtroendemän. Samtliga chefer kommer även erhålla utbildning i 
praktisk lönesättning. Därefter är det viktigt att nyanställda chefer fo1i löpande genomgår utbildning. 
En repetitionsutbildning för både chefer och fackliga förtroendemän bör genomföras vaiiannat år. 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg • 0505-170 00 

www.karlsborg.se • karlsborg.kommun@karlsborg.se 



Karlsborgs kommun Datum 
2010-10-01 

Kommunfullmäktiges representerade politiska partier 

Folkpartiet Liberalerna 
Partiet har följande kommentarer: 

Diarienummer 
2010/243 
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"Folkpaiiiet liberalerna har inga invändningar mot innehållet i st01i utan undrar bara över en 
formulering på sidan 4 i dokumentet, där det längst ner står: "Vilka kompetenser och beteenden ska 
prioriteras?" Vi undrar vad ordet beteenden står för och hur det ska tolkas i samband med 
lönesättning." 

Kommentar: 
Meningen är svåiiolkad och svårdefinierad och kommer därför att tas bort från lönepolicyn. För att 
fö1iydliga så kommer stycket angående "Viktiga frågeställningar att ta hänsyn till vid de 
lönepolitiska prioriteringarna" istället att kompletteras med följande punkter: 

• Hur mycket och på vilket sätt ska individuella prestationer prioriteras och därmed påverka 
lönesättningen? 

• Hur avspeglas de lönepolitiska prioriteringarna i budgeten? 

Centerpartiet 
Partiet har följande kommentarer: 
"Centerpartiet i Karlsborg har inget att erinra på det utsända förslaget till Lönepolicy i Karlsborgs 
Kommun. Vi anser det vara en väl genomarbetad policy." 

Kristdemokraterna 
Paiiiet har följande kommentarer: 
"Kristdemokraterna vill under rubriken "Ansvar och förutsättningar", chefens ansvar, 
förutsättningar som bör vara uppfyllda, poängtera att förutom att chefer erbjuds utbildning, också 
får möjlighet till personlig bearbetning, fördjupning, vägledning och möjlighet till samtal om sitt 
chefskap med oberoende mentor/arbetsgivare. För övrigt har Kristdemokraterna inget att erinra i sitt 
remissvar för lönepolicy för Karlsborgs kommun." 

Kommentar: 
Under 2013 ska en ledarskapspolicy sammanställas för kommunen. Ledarskapspolicyn bör sedan 
utmynna i ett ledarskapsprogram där samtliga chefer ska genomgå vissa utbildningar mm för att 
stärkas i chefs-/lcdarrollen. Parallellt med utbildningsinsatser bör chefer ges möjlighet att erhålla 
stöd i form av mentorskap eller handledning. Dessa insatser förutsätter ökat utrymme i budget, 
vilket kommer hanteras separat enligt kommunens hudgetprocess. 

Moderaterna 
Pmiiet har följande kommentarer: 

• "När man läser Policyn så undrar man lite om det idag står, att "alla medarbetare ska känna 
till lönekriterierna". Hur gör man då en uppföljning så att alla känner till lönekriterierna?" 

Kommentar: 
Ordvalet "alla" tas bort från den aktuella meningen. När det gäller uppföljning så innebär 
avsnitt "Chefens ansvar" att respektive chef har ett uppföljningsansvar att säkerställa att 



Karlsborgs kommun Datum 
2010-10-01 

Diarienummer 
2010/243 

samtliga medarbetare har kännedom om lönekriterierna framförallt via det individuella 
lönesamtalet men också via arbetsplatsträffar. 

3(5) 

Följande mening läggs till under rubriken "Arbetsplatsträffar": "Arbetsplatsträffen är ett 
forum där verksamhetens lönekriterier informeras, diskuteras och tydliggörs. " 

• "Under Mål anges att ... belönas utifrån likvärdiga kriterier ... här undrar man lite hur det är 
med detta idag. Hur ser man till att detta följs upp?" 

Kommentar: 
Kommunen har sedan ett antal år gemensamma kriterier för lönesättning. Lönekriteriema 
förtydligas i ett särskilt dokument som används vid lönesamtalet. Kriterierna följs också upp 
och uppdateras via gemensam utbildning för chefer och fackliga förtroendemän - ny 
utbildningsgenomgång i mars 20 I 3. Lönekriterierna följs även upp vaije år vid 
löneöverläggning med respektive fackförbund. Respektive verksamhet har också ett ansvar 
att se över kriterierna och verksamhetsanpassa kriterierna. 

• "Ordet Chef används i flera stycken samt i någon rubrik. Är det klarlagt vilka chefsnivåer 
detta gäller?" 

Kommentar: 
Definitionen "chef' avser samtliga chefer med personalansvar. 

• "l lönepolicyn finns inte reglerat om det är tillåtet för den anställde att "byta lön" mot extra 
pensionsinbetalningar. Vilka kriterier skall i så fall tillämpas. Om det inte är tillåtet bör detta 
framgå." 

Kommentar: 
Detta kallas för "löneväxling" och kommer regleras i pensionspolicyn som ska arbetas fram 
under 2013 enligt budget- och verksamhetsplanen. 

• "Finns det tjänstebilar i kommunen? Om det finns sådana bör det framgå i lönepolicyn hur 
ett löneavdrag skall ske och andra riktlinjer. Om tjänstebilar inte tillåts kanske det ska 
framgå av lönepolicy." 

Kommentar: 
Kommunen erbjuder inte anställda tjänstebilar i dagsläget. Om det ska erbjudas framöver 
bör det hanteras i ett särskilt dokument. En lönepolicy ska reglera den övergripande 
lönepolitiken kopplat till de centrala löneavtalen. Ett komplement kan framöver vara ett eget 
styrdokument som reglerar vad anställda kan erbjudas i personalförmån istället för 
lönehöjning i samband med lönerevision. 



Karlsborgs kommun 

Kollektivavtalsanslutna fackförbund 

Ledarna 
Fackförbundet har följande kommentarer: 

Datum 
2010-10-01 

Diarienummer 
2010/243 
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"Sidan 4 "Ändring av lön vid andra tillfällen, utöver de avtalsenliga löneöversyncrna, sker endast 
om synnerliga skäl finns." Synnerliga skäl betyder i stort sett aldrig. Ta bort synnerliga. Översyn 
bör ske vid större förändringar för medarbetaren." 

Kommentar: 
Att ändra meningen till att översyn bör ske vid större förändringar komplicerar tolkningen 
ytterligare. Meningen ändras till: "Å;1dring av lön vid andra til/fällen sker endast undantagsvis då 
medarbetare varaktigt.får väsentligt förändrade och mer kvalificerade arbetsuppgifter." 

Lärarnas riksförbund 
Fackförbundet har följande kommentarer: 

• "I stycket lönestruktur lyfts en mängd kriterier som påverkar kommunens lönesättning fram. 
Vi undrar varför just dessa kriterier lyfts fram" 

Kommentar: 
Första stycket i avsnittet "Lönestruktur" är hämtad från den tidigare versionen av lönepolicy 
för Karlsborgs kommun. Stycket redovisar inga kriterier utan förklarar vad lönestrukturen 
ska ta hänsyn till. 

• "Ordet självständighet förekommer två gånger, men ingenting nämns om t ex 
samarbetsförmåga eller initiativförmåga". 

Kommentar: 
I och med att det är en upprepning så kommer 2:a stycket i avsnittet "Lönestruktur" att 
revideras till följande formulering: 
"Lönesättningen ska bidra till personlig t1tveckling genom att lönen är individt1ell och 
differentierad och har sin utgångspunkt i medarbetarens arbetsprestation, dvs. hur uppsatta 
mål har uppnåtts. " 

• "Ifrågasätter skrivningen angående kompetensutveckling/ .. ./Ska en individ som får gå 
många kurser och inte använder sig av sina nya kunskaper eller utvecklas i sitt arbete 
automatiskt ha en positiv löneutveckling?" 

Kommentar: 
Tredje stycket i avsnittet "Lönestruktur" revideras enligt följande "Det skafinnas en 
lönespridning som stimulerar till utveckling. Arbetstagare som i samråd med sin chef 
kompetensutvecklar sig, samt använder sina nya kunskaper.för mer ansvars/it/la 
arbetsuppgifier, ska ha en positiv löneutveckling. " 
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• " ... i stycket om Lönestruktur, att anställningsvillkoren skall vara så attraktiva att ungdomar 
vill arbeta inom kommunens verksamheter. Denna skrivning borde vara mer generellt 
hållen, då vi bör vara attraktiva för alla åldersgrupper på arbetsmarknaden." 

Kommentar; 
I fjärde stycket i avsnittet "Lönestruktur" ändras begreppet "ungdomar" till "fler", dvs. 
"Löner och övriga anställningsvillkor ska vara så attraktiva att fler är beredda att välja 
inriktning på sin yrkeskarriär för att arbeta inom kommunens verksamheter." 

• "Att lönekriterierna skall vara gemensamt bearbetade bör förtydligas med beslutsprocessen 
kring denna." 

Kommentar: 
För att förtydliga läggs följande formulering till: "Det är av stor vikt att dialog.förs mellan 
chef och medarbetare om mål, .förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. Den .formella 
dialogen sker i samband med det årliga lönesamtalet. " 

I avsnittet "Kriterier för individuell lönesättning" kommer definitionen av lönekriterierna att 
tas bort i lönepolicyn och ersätts med följande mening "Lönekriterierna.förtydligas i ett 
särskilt dokument som används vid lönesamtalet ". Anledningen till denna ändring är att 
lönekriterierna ska verksamhetsanpassas och kriterierna ska därmed vara föränderliga över 
tid. Därmed hanteras kriterierna i ett särskilt dokument som bearbetas och uppdateras 
kontinuerligt. 

• "l punktlistan under Viktiga frågeställningar att ta hänsyn till behöver första punkten 
kompletteras med behålla och inte bara rekrytera." 

Kommentar: 
Ordet "behålla" läggs till i fonnuleringen dvs. "Vilka yrkesgrupper behöver kommunen 
behålla och rekrytera inom nä1111sta framtiden och på längre sikt?" 

• "LR ifrågasätter om ordet beteende överhuvudtaget skall finnas med" 

Kommentar: 
Meningen är svårtolkad och svårdefinierad och kommer därför att tas bort från lönepolicyn. 
Stycket angående "Viktiga frågeställningar att ta hänsyn till vid de lönepolitiska 
prioriteringarna" kommer istället att kompletteras med följande punkter: 

Hur mycket och på vilket sätt ska individuella prestationer prioriteras och därmed 
påverka lönesättningen? 
!lur avspeglas de lönepolitiska prioriteringarna i budgeten? 

Ulrika Wennerkull 
Personalchef 
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Karlsborgs kommun 

Inledning 

Lönepolicy för Karlsborgs kommun 

UTKAST 
2012-08-20 
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Karlsborgs kommun är en arbetsgivare där lönepolitiken ska vara gemensam 
för samtliga verksamheter. Lönepolitiken ska vara en central del i 
kommunens personalpolitik och lönekriterierna ska vara väl kända av alla 
medarbetarna. Lönepolicyn ska bidra till kontinuitet och samsyn i 
lönebildningsfrågoma. 

Karlsborgs kommuns lönepolitik grundar sig på de lagar och centrala avtal 
som gäller mellan Sveriges Kommuner och Landsting och de centrala 
fackliga organisationerna. 

Syfte 

Syftet med lönepolicyn är att den ska vara ett stöd i organisationens arbete 
med löneprocessen. Lönepolicyn ska bidra till att skapa en gemensam 
arbetsgivarpolitik inom Karlsborgs kommun. 

Mål 
Målet är att Karlsborgs kommun har en gemensam lönepolicy som gäller 
över hela kommunen, vilket bl.a. innebär att anställda inom jämförbara 
yrken ska bedömas utifrån likvärdiga kriterier såväl vid nyanställning som 
vid lönerevision. 

Lönestruktur 

Karlsborgs kommun ska ha en lönestruktur som är omvärldsrelaterad och 
som tar hänsyn till arbetets svårighets grad, självständighet, jämställdhet, 
mångfald och arbetets krav i övrigt. Skillnader i lön ska enbmi bero på 
skillnader i utbildning, arbetsuppgifter, prestation och uppnådda resultat. 

Lönesättningen ska bidra till personlig utveckling genom att lönen är 
individuell och differentierad efter arbetets svårighetsgrad, självständigheten 
och arbetets krav i övrigt. 

Det ska finnas en lönespridning som stimulerar till utveckling. Arbetstagare 
som i samråd med sin chef kompetensutvecklar sig för mer ansvarsfulla 
arbetsuppgifter, ska ha en positiv löneutveckling. 

Löner och övriga anställningsvillkor ska vara så attraktiva att ungdomar är 
beredda att välja inriktning på sin yrkeskarriär för att arbeta inom 
kommunens verksamheter. 
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Lönesättningen ska vara sådan att kommunen kan jämföras med 
arbetsmarknaden och i konkurrens med andra kommunala arbetsgivare 
d v s. rekrytera och behålla kompetenta medarbetare 

Ändring av lön vid andra tillfällen, utöver de avtalsenliga löneöversynerna, 
sker endast om synnerliga skäl finns. Individuella lönetillägg ska utbetalas 
restriktivt. Ett lönetillägg ska vara tidsbegränsat och ska följas upp i 
samband med det årliga medarbetarsamtalet. En skriftlig överenskommelse 
ska skrivas där både arbetsgivare och arbetstagare undertecknar. 
I överenskommelsen ska framgå syfte med tillägget, tilläggets storlek i 
kronor samt giltighetstid, dvs. från och med samt till och med tillägget 
gäller. Berörd arbetstagarorganisation ska informeras om 
överenskommelsen angående det individuella lönetillägget. 

Den som beslutar om anställningsärenden beslutar också om lön och 
lönejusteringar under lönebildningsperioden. 

Lönekriteriema ska vara gemensamt bearbetade och kända för varje 
medarbetare 

Personalfunktionen har en viktig roll när det gäller att ge förtroendevalda 
verktygen för att styra och prioritera löneutvecklingen. 

Cheferna ska erhålla de verktyg och underlag de behöver för att sätta lön i 
överensstämmelse med lönepolitiken. 

Exempel på verktyg och underlag för fastställande av lönepolitiska 
prioriteringar: 

• Statistik över olika yrkesgruppers löneläge inom kommunen och i 
jämförelse med närliggande kommuner 

• Lönespridning, löneutveckling, analys lönerclationer 

• Omvärldsrelaterad lönestatistik 

• Åldersstruktur och kommande pensionsavgångar 

Viktiga frågeställningar att ta hänsyn till vid de lönepolitiska 
prioriteringarna: 

• Vilka yrkesgrupper behöver kommunen rekrytera inom närmsta 
framtiden och på längre sikt? 

• Vilka kompetenser och beteenden ska prioriteras? 
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Karlsborgs kommun utgår i löneöversynen från tre grundläggande kriterier. 
Kriterierna är tillämpliga för samtliga medarbetare i Karlsborgs kommun. 

Lönepåverkande kriterier för arbetstagare: 

Arbetsresultat 

• Visar yrkesskicklighet 
• Arbetar effektivt och rationellt 
• Ansvarstagande i arbetet 

Samarbete och service 

• Arbetar för en fungerande grupp och arbetsplats 
• Har ett professionellt bemötande 

Utvecklingsförmåga 

• Tar ansvar för egen utveckling 
• Arbetar för utveckling av verksamheten 

Lönepåverkande kriterier för chefer: 

Resultat 

• Planer, mål och strategier - styrning 
• Måluppfyllelse 
• Resursanvändande 

Förhållningssätt 

• Förhållningssätt till medarbetare 
• Förhållningssätt till arbetsgivarrollen 
• Samverkan internt och externt 

Utvecklingsförmåga 

• Tar ansvar för egen utveckling 
• Arbetar för utveckling av verksamheten 

Vaije verksamhet kompletterar och anpassar grundkriterierna med egna mer 
verksamhetsspeci fika kri tcrier. 
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Individuell lönesättning förutsätter att bedömningar görs av vmje 
medarbetares resultat. I Karlsborgs kommun är närmaste chef den som har 
bäst förutsättningar att göra dessa bedömningar. I chefens uppdrag ingår att 
fatta beslut om ny lön utifrån arbetstagarens resultat. 

Personalchefen ansvarar för att det finns erforderliga anvisningar för 
lönesättning, lönerevision, tidplan mm. 

Chefens ansvar 

• Chefen ska väl känna till centrala löneavtal, kommunens lönepolicy och 
lönepolitik 

• Chefen ska se till att lönesättning sker i linje med gällande löneavtal och 
den kommunövergripande lönepolicyn 

• Chefen ska känna till verksamhetens övergripande mål och förankra 
dessa med sina medarbetare 

• Chefen ska diskutera med medarbetarna om vad lönekriterierna innebär 
på arbetsplatsen 

• Chefen ska genomföra medarbetar- och lönesamtal 

• Chefen ska genomföra och följa upp individuella utvecklingsplaner med 
respektive medarbetare 

• Chefen ska överlämna besked om preliminär ny lön enligt 
samtalsmodellen chef - medarbetare 

• Chefen ska tydliggöra för respektive medarbetare varför lönen ser ut som 
den gör och vad den enskilde arbetstagaren kan göra för att höja lönen 
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• Att chefer regelbundet involveras i lönepolitiska ställningstaganden 
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• Att chefer rar infonnation om gällande prioriteringar, löneutrymmen osv. 

• Att chefer erbjuds utbildning som behövs för att leva upp till 
intentionerna i lönepolicyn. T.ex. utbildning inom samtalsträning, 
lönesamtalets innehåll och uppbyggnad, gällande lönekriterier 111111. 

Medarbetarens ansvar 

Medarbetaren har ett ansvar att ta del av lönepolicyn och gällande 
lönekriterier samt ta del av och tillämpa målen för verksamheten. 

Medarbetardialogen 
Medarbetardialogen inom Karlsborgs kommuns verksamheter har tre delar; 
arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal. 

Arbetsplatsträffar 

Vid arbetsplatsträffar diskuteras bl.a. verksamhet, arbetsresultat, 
prestationer, metoder och mål. Arbetsplatsträffarna är ett viktigt forum för 
diskussion och förankring av lönepolicyn och den övergripande 
lönepolitiken i kommunen. 

Medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtalet är ett planerat och strukturerat samtal mellan chef och 
medarbetare där man tillsammans går igenom mål, uppdrag och 
arbetssituation. 

Vid medarbetarsamtalet utvärderas medarbetarens bidrag till verksamhetens 
resultat, delaktighet och ansvarstagande. Individuella utvecklingsplaner med 
konkreta mål och aktiviteter för att nå målen upprättas och följs upp vid 
medarbetarsamtalet. 

I Karlsborgs kommun ska samtliga medarbetare erbjudas minst ett 
medarbetarsamtal per år. 
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Varje medarbetare ska en gång per år genomföra ett förberett lönesamtal 
med sin närmaste chef. Lönesamtalet förutsätter att lönekriterierna är kända 
då lönesamtalet har sin utgångspunkt i det gångna årets arbetsresultat utifrån 
gemensamt uppsatta mål enligt gällande lönekriterier. Det främsta syftet 
med lönesamtalet är att nå en samsyn om grunderna för lönesättningen och 
att skapa en gemensam förståelse. Lönen ska vara individuell och 
differentierad och bidra till goda resultat kopplat till prestation. 

Löncförmcdlande samtal 

Den lönesättande chefen ska meddela preliminär ny lön i ett 
löneförmedlande samtal med respektive medarbetare. Samtalet ska äga rum 
innan lönespecifikationen med ny lön når medarbetaren. Chefen ska 
motivera den individuella lönen samt klargöra på vilket sätt medarbetaren 
kan påverka sin löneutveckling i framtiden. 

Dokumentuppföljning 

Uppföljning av lönepolicyn sker en gång vaije mandatperiod. 


