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Kommunals frågeställningar och önskad dialog vid lönerevision 2021. 

Hej chefer i Nacka kommun, under löneöversyn 2020 så framkom det fanns önskemål om att ta del av 
de frågor och hur vi som facklig organisation vill att dialogen vid tillfället vi ses ska se ut. Frågan kom 
även upp i överläggningarna 2021 för att du ska kunna förbereda dig inför vårt möte. Här kommer 
information om vad vi undrar över samt en beskrivning av hur vi önskar få medlemmens nya lön 
motiverad. Du får gärna skicka dina svar till pyret.due-hedlund@nacka.se före den 26 februari 2021. 
Gör du det så kan Kommunal har tagit del av dina svar och vi kan ha dialog om det behövs. Har du 
frågor så hör av dig till Kommunal eller HR. 

1. Vilka mål har er verksamhet haft på respektive arbetsplats, och har ni nått dem?  
 

2. Har alla medarbetare fått ett lönemotiveringssamtal efter lönerevisionen 2020? 
 

3. Hur har ni på arbetsplatsen förankrat medarbetarpolicy med medarbetarna? Hur har 
lönekriterierna tydliggjort och viktats/prioriterats på arbetsplatsnivå? Hur har medarbetarna 
getts möjlighet till dialog kring utformandet av de verksamhetsbaserade lönekriterierna? 
 

4. Har du haft medarbetarsamtal med lönesatta medlemmar om uppställda mål, resultat och 
med koppling till lön för den här lönesättningsperioden?  .... när? 
 

5. Kan du berätta vilka kompetensutvecklingsinsatser som genomförts för Kommunals 
medlemsgrupper inom verksamheten sedan föregående års lönerevision. 

 
6. Kommunal önskar få en bild av din lönestruktur presenterad. Kommunal undrar hur din 

bedömning av din verksamhets löneläge i relation till kommunens lönestruktur och 
marknadskänslighet.? 
 

7. Utifrån din analys av löneläget och lönestruktur i din verksamhet, hur tänker du på 
möjligheten att behålla och rekrytera medarbetare? 
 

8. I vår överenskommelse om ”heltid som norm” så vill vi passa på att följa upp 
förändringar/höjningar i sysselsättningsgraden för medarbetare. Vilka åtgärder har ni 
vidtagit?  
 

9. För att säkerställa att Kommunals medlemmar varje år får en lönerevision följer vi upp vid 
lönerevisionen även de visstidsanställdas löner, vi vill veta när de senast lönesates eller om de 
ska få ny lön vid samma tillfälle som tillsvidareanställda, eller hur det ligger till. Vi vill även 
veta deras nya löner? 
 

När vi ställt alla frågor/ haft en dialog om svaren ovan så kommer Kommunal vilja att du motivera ditt 
förslag på ny lön för dina medarbetare utifrån medarbetarens måluppfyllelse, resultat och bidrag till 
verksamhetsförbättringar. Arbetsprestationen utifrån hur medarbetaren når framgång och 
-agerar mål- och resultatinriktat utifrån kommunens styrmodell 
-har Nackabornas och kundernas fokus som ledstjärna 
-skapar goda relationer och samspelar effektivt 
-hanterar problem, utmaningar och nya möjligheter 
-agerar professionellt i alla led och gör skillnad.  
Arbetsuppgifternas svårighetsgrad/komplexitet. Individens löneläge i relation till kommunens 
lönestruktur och marknadskänslighet 
Kommunal vill även veta om medlemmen är yrkesutbildad och om den får ta del av de 0,3% utrymmet. 
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