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Syfte med riktlinjer för lönesättning 

I Mörbylånga kommun är syftet med lönesättningen att den ska vara transparent, 
tydlig och rättvis med syfte att stimulera till utveckling av både verksamhet och 
individ samt bidra till verksamhetens måluppfyllelse. Lönesättningen ska bidra till ett 
positivt samband mellan lön, motivation och ett gott resultat för medarbetaren. 

Riktlinjerna ska även vara är en vägledning för chefer i deras ansvar att hantera 
lönefrågor.  

Lönepolitiska grundsatser 

- Lönesättningen ska vara icke-diskriminerande och utifrån gällande lagstiftning 
aktivt arbeta för att förhindra osakliga löneskillnader. 

- Lönepolitiken är en del av kommunens långsiktiga arbete med att utveckla en 
tydlig struktur och lönepolitik för att behålla och rekrytera medarbetare. 

- Kommunstyrelsen ska årligen fastställa löneutrymmet vid löneöversyn och 
beslutet ska tas med utgångspunkt i den årliga budgeten. 

- Mörbylånga kommun är en arbetsgivare. Personal anställs inte av en enskild 
enhet utan av Mörbylånga kommun, vilket innebär att lönepolitiken och dess 
tillämpning är gemensam för hela kommunen. 

Principer för lönesättning 

Lönepolitiken utgör grunden för en lönesättning som är individuell och 
differentierad i enlighet med de centrala kollektivavtalen. Detta förutsätter en god 
dialog mellan chef och medarbetare i samband med lönesättning. Vid bedömning av 
prestation ska framarbetade och kända lönekriterier tillämpas. 

Lönesättning vid ingående anställningsavtal ska grundas på befattningens 
svårighetsgrad, utbildning, erfarenhet och marknadskrafter.  

Grundkrav i anställningen 

När man har skrivit under sitt anställningsavtal har man också lovat arbetsgivaren att 
man som anställd ska  

 Utföra det arbete man är anställd för  

 Följa ordningsregler  

 Följa arbetsmiljöregler  

 Samarbeta  

 Vara lojal  

Skulle någon anställd inte uppfylla grundkraven innebär det ett brott mot anställ-
ningsavtalet och ska inte hanteras som en lönefråga utan som en arbetsrättslig fråga. 
Har man hanterat detta som en arbetsrättslig fråga men utan förändring från den 
anställde, ska det få konsekvenser även vid lönesättning. Man kan å andra sidan inte 
hävda att man ska ha en hög löneutveckling för att man är bra på att följa exempelvis 
ordningsregler eller samarbeta. Eftersom detta utgör grunden i varje anställning finns 
inget av ovanstående med som ett individuellt lönekriterium. 
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När, var och hur bestäms lönen? 

Lönesättning/bedömning av lön inom Mörbylånga kommun sker: 

 Vid nyanställning eller byte av anställning inom kommunen 

 Vid den årliga löneöversynen 

Lönesättning vid nyanställning 

Vid nyanställning gäller individuell och differentierad lönesättning där den blivande 
medarbetaren ges möjlighet att diskutera lönenivån med lönesättande chef. 

Med differentierad lönesättning avses att lönen påverkas av vilken 

befattning man har utifrån: 

 Vilka arbetsuppgifter som ingår 

 Svårighets- och ansvarsgrad 

 Självständighet 

 Övriga kompetenskrav, ex utbildningskrav som finns 

 Marknadsläget 

Med individuell lönesättning avses att lönen påverkas av individens 

förutsättningar, utifrån: 

 Erfarenhet 

 Självständigheten inom yrkesfunktionen 

 Särskild kunskap/kompetens utöver yrkeskrav som bedöms ha 

 betydelse 

 Personlig lämplighet 

En jämförelse ska göras med andra liknande befattningar för att undvika osakliga 
löneskillnader. När det gäller lönesättning av chefsbefattningar ska samråd ske med 
HR-avdelningen. 
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Anställningar som ingås tre månader eller senare innan den årliga löneöversynen sätts 
med kommande löneöversyns lönenivå och ingår därmed först vid kommande löne-
översyn. T.ex. om en anställning sker i januari 2022 och löneöversynen är planerad 
till april 2022 sätts medarbetarens lön på 2022 års lönenivå och ingår därmed inte i 
löneöversynen det året. Notering om detta görs på anställningsavtalet. 

Löneöversyn 

En gång per år genomförs normalt löneöversyn i Mörbylånga kommun. Förutsätt-
ningarna regleras i de centrala avtalen och i de överläggningar som görs lokalt med 
respektive facklig organisation. Som grund till fördelning av budgetutrymmet i 
samband med löneöversyn gör varje verksamhetsområde en kompetens- och 
löneanalys där lönebilden analyseras. I löneöversynen sker därför inga individuella 
löneförhandlingar, utan förhandling om lönesättning sker centralt mellan SKR och 
arbetstagarparterna när kollektivavtal ska slutas.  

Inför löneöversynen genomför chef och medarbetare ett lönesamtal och ett löne-
sättande samtal, om så önskas kan samtalen kombineras. Syftet är att följa upp mål 
och resultat som lyftes vid senaste medarbetarsamtalet och värdera medarbetarens 
prestation och bidrag till verksamhetens mål utifrån de lönekriterier som gäller för 
kommunen. Därefter sätter chefen en ny lön.  

Det är viktigt att komma ihåg att det är lönenivån på den nya lönen som speglar 
medarbetarens prestation och inte lönepåslaget/löneökningen! 

Form och innehåll i medarbetarsamtalet 

Syftet med ett medarbetarsamtal är att skapa en gemensam bild över medarbetarens 
egen utveckling, individuella mål och förväntade bidrag till verksamhetens utveckling, 
mål och vision. Samtalet ska vara framåtsyftande och ligga till grund för det 
kommande lönesamtalet med utgångspunkt i lönekriterierna. Samtalet brukar 
vanligtvis ta mellan 30-60 minuter och ska i första hand alltid ske fysiskt.  

Form och innehåll i lönesamtalet och det lönesättande samtalet 

Lönesamtalet sker årligen inför löneöversynen där chef och medarbetare följer upp 
hur väl medarbetaren genom sin prestation levt upp till de mål och förväntningar 
som fastställdes vid medarbetarsamtalet. Samtalet ska vara bakåtsyftande, följa upp 
och bygga vidare på medarbetarsamtalet. Utrymme ska finnas för att diskutera 
medarbetarens lönenivå och hur den står sig i relation till prestation och exempelvis 
statistik. Samtalet brukar vanligtvis ta mellan 20-40 minuter och i första hand alltid 
ske fysiskt.  

I det lönesättande samtalet kopplar chefen sedan medarbetarens prestation till lönen 
och ny lön meddelas. Tidsmässigt handlar det om en dialog kring den nya lönen på 
ca 15 – 20 minuter, där chefen sammanfattar dialogen med att meddela och 
motiverar ny lön.  

Visstidsanställda/vikarier 

Dessa hanteras inte i ordinarie löneöversyn om inte annat framgår gällande 
huvudöverenskommelse med löneavtal. Lönesättning sker när anställningsavtal 
tecknas och den lönen gäller under perioden som framgår av anställningsavtalet. 
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Förlängs visstidsanställningen eller om anställningen omvandlas till en tillsvidare-
anställning kan det vara lämpligt att se över lönenivån och eventuellt sätta en ny lön. 
Önskar medarbetaren ett samtal kring mål, förväntningar och prestation för att 
diskutera sin lön utifrån det kan man göra det men i regel ingår inte anställda med 
tidsbegränsade anställningar i utrymmet för den årliga löneöversynen. 

Kombinationstjänst 

Om en anställd har en tjänst som kombinerar två eller flera befattningar, ska 
bedömningen för lönesättning gälla alla delar. Den anställande chefen, hos vilken 
medarbetaren arbetar i störst utsträckning, 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, dvs ej fackligt anslutna 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. 

Föräldralediga och sjukskrivna medarbetare 

Tillsvidareanställda föräldralediga och sjukskrivna medarbetare ingår i den årliga 
löneöversynen. Föräldralediga får inte diskrimineras vid lönesättning och få en sämre 
löneutveckling på grund av sitt föräldraskap utan ska få en löneutveckling baserad på 
den prestation man hade innan föräldraledigheten.  

Sjukskrivna medarbetares lönebild ska avspegla lönebilden för yrket samt den 
prestation som medarbetaren eventuellt haft möjlighet att utöva på deltid under sin 
sjukskrivning. 

Tjänstlediga medarbetare 

Medarbetare som är tjänstlediga från sitt ordinarie arbete inom kommunen för att 
arbeta med andra uppdrag inom Mörbylånga kommun ska ingå i löneöversynen på 
den arbetsplats där ordinarie anställning finns. Medarbetaren lönesätts utifrån löne-
bilden för yrket om det inte går att göra en bedömning av medarbetarens prestation 
under någon del av året. Vid återgång till ordinarie arbete kan en eventuell översyn 
ske för att säkerställa att medarbetarens lönenivå speglar tjänsten och den indivi-
duella prestationen. Tjänstledighet för arbete hos annan arbetsgivare ansvarar an-
svarig chef för att göra en bedömning om personen ska ingå i löneöversynen eller ej.  

Svag eller ingen löneutveckling på grund av underprestation 

Svag eller ingen löneutveckling kan uppstå om medarbetaren har underpresterat eller 
inte levt upp till grundkravet av anställningen. I dessa fall ska det tydligt framgå vid 
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lönesamtalet och motiverats i dialog mellan arbetstagare och chef. För att 
åstadkomma en förändring/förbättring i prestation ska handlingsplan upprättas. I 
handlingsplanen ska framgå vad medarbetaren förväntas göra för att uppnå en bättre 
löneutveckling. Handlingsplanen ska regelbundet följas upp. Syftet är att säkerställa 
att medarbetaren så snart som möjligt arbetar enligt grundkraven i anställningen och 
de förväntningar som finns på dennes tjänst. 

Lön vid andra tillfällen 

Förändrade arbetsuppgifter och ansvarsområden ska normalt ingå vid bedömningen 
av lönen i relation till prestationen i den årliga löneöversynen. Undantag är övergång 
till nytt yrke (se lön vid nyanställning). Lönetillägg kan tillämpas för medarbetare som 
får uppdrag under begränsad tid som i väsentlig grad avviker från ordinarie 
arbetsuppgifter och som bedöms mer kvalificerade än ordinarie arbete. Den löpande 
kompetensutvecklingen som innebär att utföra andra arbetsuppgifter föranleder inte 
lönetillägg. Andra tänkbara undantag ska chefen hantera med stöd av HR-chefen. 

Jämställdhet 

Om det föreligger osakliga könsrelaterade löneskillnader ska dessa utjämnas. 
Löneskillnaderna ska årligen utredas, dokumenteras och analyseras i en lönekart-
läggning som utförs av HR-avdelningen. 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 marknads-
mässiga orsaker. Om könsrelaterade löneskillnader finns ska dessa utjämnas. Sådana 
skillnader bör enligt lagstiftningen åtgärdas snarast och senast inom tre år.  

Mörbylånga kommuns lönekriterier 

Lönen och dess löneutveckling ska dels spegla grundkraven i anställningen men 
också hur väl medarbetaren lever upp till de gemensamma lönekriterierna och på så 
sätt bidrar genom sitt arbete till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och kvalitet.  

Lönekriterierna i Mörbylånga kommun åsyftar till att peka ut en gemensam riktning 
som alla medarbetare behöver ha för att genom sitt arbete skapa medborgarnytta. 
Lönekriterierna ska vara väl kända av samtliga medarbetare och det är av stor vikt att 
dialog förs mellan chef och medarbetare kring kriterierna och vilka förväntningar 
som finns på medarbetarens att leva upp till dem. För att skapa samsyn kring 
kriterierna måste de även förankras och diskuteras på varje arbetsplats och i 
respektive verksamhet. 

Prestation och resultat 

 hur väl man löser sina uppgifter och tar ekonomiskt ansvar  

 kompetens, skicklighet, engagemang, flexibilitet  

 ett bra bemötande - professionell och kommunikativ i sin yrkesroll. 
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Utveckling, förnyelse och initiativförmåga 

 förmåga att förändra syn- och arbetssätt  

 bidra till att utveckla verksamheten och dess arbetssätt 

 initiativförmåga, förändringsbenägenhet, förnyelseförmåga 

Helhetssyn 

 tar genom sitt arbete ansvar för helheten och gemensamma resurser 

 ansvarstagande för sin roll och verksamhet  

 tar ansvar utöver grundläggande krav  
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