
LÖNEÖVERSYN 2021



FOKUS PÅ NACKAS ÖVERGRIPANDE MÅL 
I LÖNEBILDNINGEN OCH LÖNEÖVERSYNEN 

➢Maximalt värde för skattepengarna 
Styrning och ledning  - ”HME-ledarskap” med sikte på att använda 
varje skattekrona optimalt  

➢Bästa utveckling för alla 

Utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt

➢Attraktiva arbetslivsmiljöer i hela Nacka

Varje medarbetares förmåga att agera professionellt i alla led
och göra skillnad enligt medarbetarpolicyn.  ”HME” medarbetarskap  

➢Stark och balanserad tillväxt 

Löneöversynen en viktig del i att säkra kompetensförsörjningen



KS RESULTATINDIKATOR
HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG (HME) 

M O T I V A T I O N 

• Meningsfullt arbete

• Lär nytt och utvecklas 

• Ser fram emot att gå till arbetet

STYRNING - TYDLIGA FÖRVÄNTINGAR OCH UPPFÖLJNING 

• Du är insatt i arbetsplatsens mål

• Du vet vad som förväntas av dig i ditt arbete

• Din arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

LEDARSKAP - CHEFER SOM 

• visar uppskattning för dina arbetsinsatser

• visar förtroende för dig som medarbetare

• ger dig förutsättningar att ta ansvar i arbetet



MOTIVATIONEN PÅVERKAR PRESTATIONEN 
MÅLBILD FÖR HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG (HME) 

M O T I V A T I O N

• Medarbetare som ser sitt arbete som meningsfullt 

• Medarbetare som lär nytt och utvecklas

• Medarbetare som ser fram emot att gå till arbetet



MÅLBILD FÖR 
HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG (HME) 

STYRNING - TYDLIGA FÖRVÄNTINGAR OCH UPPFÖLJNING 

• Medarbetare som är insatt i arbetsplatsens mål

• Medarbetare som vet vad som förväntas av dem i arbetet

• Medarbetare som instämmer i att arbetsplatsens mål följs upp och
utvärderas på ett bra sätt

LEDARSKAP – CHEFER SOM LEDER UTIFRÅN STYRMODELLEN OCH   

• visar uppskattning för varje medarbetares arbetsinsatser

• visar förtroende för varje medarbetare

• ger varje medarbetare förutsättningar att ta ansvar i arbetet



KS RESULTATINDIKATOR 
ATTRAKTIV ARBETSGIVARINDEX

• Medarbetare som kan rekommendera andra att söka jobb 
- på arbetsplatsen
- inom Nacka kommun

• Checka av ”fyrfältarna” / analysunderlagen för 
medarbetarundersökningens resultat!
• Hur hög andel medarbetare har du som INTE trivs med arbetsuppgifterna

och på arbetsplatsen? 



Utgångspunkter för chefens bedömning

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NY LÖN

Grundförutsättningar

• Utföra arbete

• Följa ordningsregler

• Följa arbetsmiljöregler

• Samarbeta

• Vara lojal

Lägre svårighetsgrad

Bra prestation 

VAD & HUR 

+  

MARKNADSKÄNSLIGHET 
(Medarbetarpolicyn & HÖK)

Hög svårighetsgrad

Topp prestation 

Måluppfyllelse och resultat. 

Förhållningssätt enligt 

medarbetarpolicyn



Utgångspunkter för chefens bedömning

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NY LÖN

Grundförutsättningar

• Utföra arbete

• Följa ordningsregler

• Följa arbetsmiljöregler

• Samarbeta

• Vara lojal

Barnskötare

Lön

Svårighetsgrad

Grundförutsättningar

• Utföra arbete

• Följa ordningsregler

• Följa arbetsmiljöregler

• Samarbeta

• Vara lojal

Förskollärare



Löneavtalet - HÖK § 1 Grundläggande principer för 
lönesättning

• Ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten och stimulera 
till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet

• Ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och 
resultat. Arbetstagarens resultat och löneutveckling ska knytas samman

• Av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, 
förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön

HÖK – LÖNEAVTALENS INNEHÅLL



Medarbetarpolicyn



MEDARBETARPOLICYN

Dokumentets syfte 
Medarbetarpolicyn beskriver vårt förhållningssätt för att skapa attraktiva arbetsplatser 

med utveckling, arbetsglädje, effektivitet och stolthet. 

Medarbetarpolicyn är kommunens arbetsmiljöpolicy. 

Policyn beskriver även utgångspunkter för kompetensförsörjning och 

lönesättning. 

Dokumentet gäller för 
Alla medarbetare i Nacka kommun. 



MEDARBETARPOLICYN 
– LÖN ETT STYRINSTRUMENT

Lönesättningen är ett styrinstrument för att uppmuntra varje medarbetare 

att bidra till kontinuerlig verksamhetsförbättring och leva upp till medarbetarpolicyn. 

Lönesättningen ska 

stärka kommunens möjlighet att ständigt utvecklas som en attraktiv arbetsgivare i framkant 

och behålla kompetenta, motiverade, stolta och handlingskraftiga medarbetare. 



MEDARBETARPOLICYN

Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsförutsättningar,  

konkurrenskraftiga anställningsvillkor, hållbart medarbetarengagemang och 

utvecklingsmöjligheter. 

Vi uppmärksammar framgångar och belöning kan ges för extraordinära insatser. 

Vi agerar proaktivt och strategiskt för att attrahera, rekrytera, utveckla och 

behålla kompetenta medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen 

på kort och lång sikt. 



MEDARBETARPOLICYN 
TYDLIGA UPPDRAG, MÅL OCH FÖRVÄNTNINGAR

Attraktiva arbetsplatser med hållbart medarbetarengagemang 

Vi fokuserar på att skapa en arbetsmiljö med ömsesidig tillit utifrån 

- tydliga uppdrag, mål och förväntningar. 



TYDLIGA BUDSKAP – PRIORITERING 

• För en löneöversynsprocess med hög kvalitet och effektivitet krävs att vi fokuserar på att skapa en 
arbetsmiljö med ömsesidig tillit utifrån tydliga uppdrag, mål och förväntningar.  /Medarbetarpolicyn

• Angående vissa fackliga organisationers förväntan om viktning (nej):
Arbetsgivaren betonar att chefer bedömer lön för varje medarbetare utifrån en helhetsbedömning av 
de lönegrundande kriterierna. 

• Chefer kan prioritera upp kriterier – men OBS att hela det förhållningssättet som framgår av 
punkterna i medarbetarpolicyn under ”Vi agerar professionellt i alla led och gör skillnad” är 
lönegrundande – och även hur medarbetaren nått framgång utifrån styrmodellen. 



CHEFENS BEDÖMNING VID LÖNEÖVERSYNEN 
UTIFRÅN MEDARBETARPOLICYN

• 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 

• Löneläget i relation till kommunens lönestruktur och marknadskänslighet 

*) Bedöm hur medarbetaren agerat utgått från styrmodellen och utifrån de åtta punkterna 

”Vi agerar professionellt i alla led och gör skillnad”



STYRMODELLEN 
SKA HA GENOMSLAG I  ALLT  VI GÖR – OCH I LÖNESÄTTNINGEN 

Allt arbete utgår från Nacka kommuns styrmodell 
• Allt vi gör genomsyras av kommunens vision om öppenhet och mångfald och den grundläggande 

värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egenförmåga – samt för deras vilja att 

ta ansvar. Varje medarbetares insats är viktig.

• Vi har Nackabornas och kundernas fokus som ledstjärna.  Vi arbetar mot tydliga och utmanande mål 

och utför våra uppdrag med utgångspunkt från kommunens övergripande mål: 

Bästa utveckling för alla.  Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka. 

Stark och balanserad tillväxt.  Maximalt värde för skattepengarna.

• Vi prioriterar rätt saker och lär av förebilder för att vara bland de allra bästa inom varje område   

utifrån kommunens ambition vi ska vara bäst på att vara kommun.  Vi arbetar nyfiket, proaktivt och  

systematiskt för att förnya och utveckla såväl smartare arbetssätt som en god arbetsmiljö för alla.

• Genom kommunens styrprincip att delegera ansvar och befogenheter till lägsta effektiva nivå och 

genom höga förväntningar på alla utifrån de mål som styr, skapar vi förutsättningar för effektfulla  

medarbetare i alla led.



HUR VI AGERAR PROFESSIONELLT I ALLA LED OCH GÖR SKILLNAD 
SKA HA GENOMSLAG I LÖNESÄTTNINGEN

LÄGG STÖRST TYNGD PÅ DET VIKTIGASTE!

Hur har medarbetaren agerat professionellt i alla led och 

• prioriterat rätt saker och kontinuerligt följt upp uppdrag och mål? 

•   tagit ansvar för att genomföra det som är bestämt och följt fattade beslut? 

•   bidragit till ett positivt arbetsklimat? 

•   involverat nya medarbetare i arbetsuppgifter och i gemenskapen? 

•   tagit initiativ och varit öppen för att tänka nytt och förnya? 

•   gett andra återkoppling på vad hon/han uppskattar och på önskade förändringar? ”Pratat med - inte om”  

•   vågat lyfta problem och tagit tag i det som hindrar utveckling? 

•   berättat om framsteg och delat med sig av både goda exempel och misstag? 



UPPFÖLJNING EN FRAMGÅNGSFAKTORER 

• Arbetsgivaren framhåller skrivningen i medarbetarpolicyn om att vi ”kontinuerligt följer upp uppdrag och 
mål”.  

Med start 2021 kommer arbetsgivaren att fokusera än mer på att driva på utvecklingen av kontinuerlig 
uppföljning. 

Målbilden är att den kontinuerliga medarbetardrivna uppföljningen både ska öka genomslaget av kommun-
styrelsens mål för personalprocessen och höja kvaliteten i löneöversynsprocessen. 

Arbetsgivaren kommer, i samband med samverkansmöten, att ha dialog med fackliga organisationer om 
modell/verktyg för uppföljning med fokus på uppföljning av prestation, arbetsförutsättningar och hälsa.



Hur kan du arbeta systematiskt 
med medarbetarpolicyn som 

verktyg i lönesättningen?



1. 

Måluppfyllelse

Resultat 

Bidrag till verksam-

hetsförbättringar

VAD medarbetarna 

levererat/uppnått   

2.

Arbetsprestation 

HUR medarbetarna nått framgång

– och agerat professionellt i alla led 

och gjort skillnad 

3.

Svårighetsgrad/ 

komplexitet

i uppdrag

4.

Löneläget

i lönestrukturen:

Medarbetaren har:

för låg lön 

något för låg lön 

rätt lön

något för hög lön

för hög lön  

Marknadskänslighet?

Sammanvägd bedömning

(1-4) för att motivera 

varje medarbetares nya lön

OBS! Motivera hela lönen 

- inte lönepåslaget

”Din nya lön blir X kronor, 

du får denna lön för att …



1.

Måluppfyllelse

Resultat 

Bidrag till verksam-

hetsförbättringar

VAD medarbetarna 

levererat/uppnått   

2.

Arbetsprestation 

HUR medarbetarna nått framgång 

– och agerat professionellt i alla led 

och gjort skillnad 

3.

Svårighetsgrad/ komplexitet 

i uppdrag

4.

Löneläget 

i lönestrukturen:

Medarbetaren har:
för låg lön  

något för låg lön  

rätt lön

något för hög lön 

för hög lön  

Marknadskänslighet?

Sammanvägd bedömning 

(1-4) för att motivera varje 

medarbetares lön

OBS! Motivera hela lönen 

- inte lönepåslaget

”Din nya lön blir X kronor, 

du får denna lön för att …

Excellent prestation Förebild med föredömligt förhållningssätt Mycket hög komplexitet Överträffar i hög grad i förväntningarna 

Mycket bra prestation Mycket bra förhållningssätt Hög komplexitet Överträffar förväntningarna

Bra prestation Bra förhållningssätt Komplexitet på 

standardnivå för rollen

Uppfyller förväntningarna

Presterar något under 

förväntningarna

Vissa brister i förhållningssättet Lägre komplexitet 

Fyller inte hela rollen (än) 

(Ny i rollen?) 

Lever inte helt upp till förväntningarna 

(stäm av mot nedanstående) 

Presterar långt under 

förväntningarna

Väsentliga brister i förhållningssättet Fyller inte stora delar av 

rollen

Tillfälligt anpassade 

arbetsuppgifter? 

Lever inte alls upp till förväntningarna

- Dubbelt / enkelt inlåst - i fel yrke och/ 

eller på fel arbetsplats? Stöd? Åtgärder? 

- Hög sjukfrånvaro?    

- Energiläckage? Merkostnader p.g.a.   

”brus/surr” problem i arbetsmiljön? 

- Medvetandegjord om brister? 

- Ta stöd av HR-specialist!

- Handlingsplan för att motivera nollning!



1. Måluppfyllelse - Resultat - Bidrag till verksamhetsförbättringar
VAD medarbetarna levererat/uppnått 

Excellent prestation 

• Överträffar i hög grad förväntningarna: produktivitet, effektivitet, kvalitet 

• Högst måluppfyllelse - Utmärkt (bidrag till) resultat  - Starkt bidrag till verksamhetsförbättringar

• VAD medarbetaren bidragit med har framförallt mycket positiv effekt på…. 

Mycket bra prestation 

• Överträffar förväntningarna: produktivitet, effektivitet, kvalitet 

• Mycket hög måluppfyllelse - Mycket bra (bidrag till) resultat - Mycket bra bidrag till verksamhetsförbättringar

• VAD medarbetaren bidragit med har framförallt positiv effekt på…. 

Bra prestation

• Uppfyller förväntningarna: produktivitet, effektivitet, kvalitet 

• Bra måluppfyllelse - Bra (bidrag till) resultat - Bra bidrag till verksamhetsförbättringar / inte särskilt stort bidrag till 

verksamhetsförbättringar   

• VAD medarbetaren bidragit med har framförallt effekt på…. 

Presterar under förväntningarna

• Lever inte helt upp till förväntningarna: produktivitet, effektivitet, kvalitet 

• Vissa brister i måluppfyllelse –Vissa brister i bidrag till resultat - Bidrar inte till verksamhetsförbättringar 

• VAD medarbetaren bidragit med har framförallt negativ effekt på…. 

Presterar långt under förväntningarna

• Lever inte alls upp till förväntningarna: produktivitet, effektivitet, kvalitet 

• Stora brister i måluppfyllelse – Stora brister i bidrag till resultat - Bidrar inte till verksamhetsförbättringar/ motverkar 

verksamhetsförbättringar VAD medarbetaren bidragit med har framförallt mycket negativ effekt på…. 



2.  Arbetsprestationen utifrån HUR medarbetarna nått framgång och

Förebild med föredömligt förhållningssätt 

• Den främsta förebilden för HUR medarbetaren når framgång utifrån förväntat förhållningssätt 

genom att medarbetaren ….. .  Uppfyller dock inte fullt ut….... 

• Medarbetarens agerande har stark positiv påverkan på …..… och en stark positiv påverkan på 

kollegor och/eller andra som medarbetaren samspelar med/skapar värde för.  

Mycket bra förhållningssätt

• Medarbetaren är en förebild för HUR medarbetaren når framgång utifrån förväntat förhållnings-

sätt genom att medarbetaren…..  Uppfyller dock inte….  

• Medarbetaren har mycket positiv påverkan på ….. och en mycket positiv påverkan på kollegor 

och/eller andra som medarbetaren samspelar med/skapar värde för. 

Bra förhållningssätt

• Medarbetaren har generellt ett riktigt bra agerande för HUR medarbetaren når framgång 

utifrån förväntat förhållningssätt genom att medarbetaren….  Uppfyller inte…..

• Medarbetaren har positiv påverkan på ….. och en positiv påverkan på kollegor och/eller andra 

som medarbetaren samspelar med/skapar värde för. 

Vissa brister i förhållningssättet

• Medarbetaren har inom flera områden ett förhållningssätt som inte ligger i linje med 

medarbetarpolicyn genom att medarbetaren ……  Uppfyller inte alls… 

• Medarbetaren har negativ påverkan på …..  och agerar inte alltid för organisationens bästa. 

Medarbetaren har en negativ påverkan/ inte alltid en positiv påverkan på kollegor och/eller andra 

som medarbetaren samspelar med/skapar värde för.  

Väsentliga brister i förhållningssättet

• Medarbetaren har ett förhållningssätt som inte ligger i linje med medarbetarpolicyn.  

Medarbeten brister väsentligt när det gäller att…. ( t ex. prioritera rätt sak, ta ansvar, följa fattade 

beslut och bidra till ett positivt klimat. ) Uppfyller inte alls….. 

• Medarbetaren har en mycket negativ påverkan på …..  och agerar inte för organisationens bästa. 

Medarbetaren har en mycket negativ påverkan på kollegor och/eller andra som medarbetaren 

samspelar med/skapar värde för.  Handlingsplan finns.

✓ Prioriterat rätt saker? Kontinuerligt följt upp uppdrag och mål? 

✓ Tagit ansvar för att genomföra det som är bestämt? Följt fattade beslut? 

✓ Bidragit till ett positivt arbetsklimat?

✓ Involverat nya medarbetare i arbetsuppgifter och i gemenskapen? 

✓ Tagit  initiativ och varit öppen för att tänka nytt och förnya?

✓ Gett andra återkoppling på vad hon/han uppskattat och på önskade förändringar? 

✓ Vågat lyfta problem och tagit tag i det som hindrar utveckling? 

✓ Berättat om framsteg och delat med sig av både goda exempel och misstag? 

2.1 agerat mål- och resultatinriktat utifrån kommunens styrmodell

2.2 haft Nackabornas och kundernas fokus som ledstjärna

2.3 skapat goda relationer och samspelat effektivt

2.4 hanterat problem, utmaningar och nya möjligheter

2.5 agerat professionellt i alla led och gjort skillnad:



BEDÖMNING AV DE FEM 

FRAMGÅNGSKRITERIERNA 

2.1. Agerat mål- och 

resultatinriktat 

utifrån kommunens 

styrmodell

2.2. Arbetsprestation 

utifrån hur medarbetarna 

- haft Nackabornas och 

kundernas fokus som 

ledstjärna

2.3. Arbetsprestation 

utifrån hur medarbetarna 

- skapat goda relationer 

och samspelat effektivt

2.4. Arbetsprestation 

utifrån hur medarbetarna 

- hanterat problem, 

utmaningar och nya 

möjligheter

2.5. Arbetsprestation 

utifrån hur medarbetarna 

- agerat professionellt i alla 

led och gjort skillnad
inklusive förväntat 

förhållningssätt

Förebild med föredömligt 

förhållningssätt

Mycket bra förhållningssätt 

Bra förhållningssätt 

Vissa brister i 

förhållningssättet 

Väsentliga brister i 

förhållningssättet 



3. Svårighetsgrad/ komplexitet i uppdrag

Högst komplexitet 

Arbetsvärdering visar att medarbetaren har ett utvecklat arbetsinnehåll med högst komplexitet jämfört med kollegor - som enligt bas arbetsvärdering har samma tyngd 

i uppdraget.  Vid en sammanvägd bedömning utifrån faktorerna i arbetsvärderingen har medarbetaren ett arbete med högst komplexitet genom att medarbetaren… 

1. Högst krav; särskild utbildning/erfarenhet. 2. Högst komplexitet; kontakter och samarbete. 3. Högst komplexitet; problem och problemlösning 4. Högst handlingsfrihet / störst 

befogenheter

5. Störst omfång (bredden och /eller djupet i arbetsuppgifterna). 6. Störst påverkan på resultat. 7. Mest krävande arbetsförhållandena. (Arbetsförhållanden: Särskilt ansträngande 

fysiska och /eller psykiska arbetsförhållanden som skiljer från kollegor som enligt bas arbetsvärdering har samma tyngd i uppdraget. )

Hög komplexitet

Arbetsvärdering visar att medarbetaren har ett utvecklat arbetsinnehåll med högre komplexitet jämfört med kollegor  - som enligt bas arbetsvärdering har samma 

tyngd i uppdraget. 

Vid en sammanvägd bedömning utifrån faktorerna i arbetsvärderingen har medarbetaren ett arbete med hög komplexitet genom att medarbetaren… 

1. Näst högst krav; särskild utbildning /erfarenhet. 2. Näst högst komplexitet; kontakter och samarbete. 3. Näst högst komplexitet; problem och problemlösning. 4. Näst högst 

handlingsfrihet /näst högst befogenheter.  5. Näst högst omfång (bredden och /eller djupet i arbetsuppgifterna) 6. Stor påverkan på resultat. 7. Mycket krävande arbetsförhållandena.

Komplexitet på standardnivå för rollen

Vid en sammanvägd bedömning visar arbetsvärderingen - det finns inte någon högre komplexitet i uppdraget än vad som är vanligt för rollen

1. Inga krav på särskild utbildning /erfarenhet. 2. Ingen högre komplexitet;  kontakter och samarbete.  3. Ingen hög komplexitet; problem och problemlösning. 4. Ingen högre 

handlingsfrihet / eller större befogenheter.  5. Inget större omfång (bredden och /eller djupet i arbetsuppgifterna). 6. Ingen större påverkan på resultat än vad som gäller för 

”typbefattningen”. 7. Inga särskilt krävande arbetsförhållandena.

Lägre komplexitet. Fyller inte hela rollen (än). Ny i rollen? 

Medarbetarens har inget särskilt uppdrag/ingen utvecklad roll och lägre komplexitet än kollegor eftersom medarbetaren har ett snävare arbetsinnehåll än vad som är vanligt 

för rollen. T ..ex.:  Lägre komplexitet i uppdraget pga. att vissa uppgifter inte ingår i rollen? 

Har medarbetaren potential men i nuläget inte den erfarenhet/kompetens som krävs för att självständigt utföra alla uppgifter som ingår i rollen? 

Fyller inte stora delar av rollen.  Tillfälligt anpassade arbetsuppgifter? 

Stor förbättring krävs för att fylla hela rollen. Har en lägre komplexitet i uppdraget än värderingen av ”typbefattningen”. 

Medarbetaren har en väsentligt lägre komplexitet än kollegor eftersom medarbetaren har ett väsentligt snävare arbetsinnehåll pga. …. Tillfälligt anpassade arbetsuppgifter: med t ex. 

Lägst komplexitet; kontakter och samarbete. Lägst komplexitet; problem och problemlösning.  Lägst handlingsfrihet / lägst befogenheter.  5. Lägst omfång (bredden och /eller djupet 

i arbetsuppgifterna) 6. Ingen hög påverkan på resultat. 7. Anpassade arbetsförhållandena.  Den tillfälliga arbetsanpassningen har följande påverkan …. 



ARBETSVÄRDERINGSMODELL

1 Kunnande

Hur lång utbildning krävs?

Hur lång erfarenhet krävs?

Vilken typ av kontakter/samarbeten 

krävs?

2 Problemlösning

Vilken typ av problem?

Hur komplexa är problemen?

Mycket ad hoc?

Rutiner för problemlösning?

3 Ansvar

Vilken handlingsfrihet/befogenhet?

Hur stort är omfånget?

Vilken påverkan har befattningen på 

verksamhetens resultat?

Personal- /arbetsledningsansvar?

4 Arbetsförhållanden

Ansträngande fysiska och/eller 

psykiska arbetsförhållanden som inte 

går att motverka? Som ligger i 

arbetet?
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Koordinator, 

Administratör m fl.

Boendehandläggare, mätingenjör, 

systemförvaltare, 

livsmedelsinspektör, förskollärare 

m.fl. 

Socialsekreterare 

vuxna/upphandlare, 

karriärvägledare, trafikplanerare, 

familjebehandlare, lärare grundskola 

tid. år m fl.

Komplexitet/svårighetsgrad

Socialsekreterare barn & 

unga/utvecklingsledare/lärare 

grundskola senare år, planarkitekt, 

kommunjurist m.fl.ENHET X



1.

Måluppfyllelse

Resultat 

Bidrag till verksam-

hetsförbättringar

VAD medarbetarna 

levererat/uppnått   

2.

Arbetsprestation 

HUR medarbetarna nått framgång 

utifrån medarbetarpolicyn 

– och agerat professionellt 

i alla led och gjort skillnad 

3.

SUMMERING AV VILKA 

MEDARBETARE SOM HAR 

FRÅN HÖGST TILL 

LÄGST 

Svårighetsgrad/ 

komplexitet i uppdrag

Obs jämfört med kollegor 

som enligt bas 

arbetsvärdering har samma 

tyngd i uppdraget

4.

Löneläget i relation till 

lönestrukturen:

För lågt 

Något för lågt 

Rätt

Något för högt

För högt  

Marknadskänslighet?

Sammanvägd bedömning 

(1-4) för att motivera 

varje medarbetares lön

OBS! Motivera hela lönen 

- inte lönepåslaget

”Din nya lön blir X kronor, du får 

denna lön för att …

Excellent prestation Förebild med föredömligt 

förhållningssätt

Mycket hög komplexitet Överträffar i hög grad i 

förväntningarna 

Mycket bra prestation Mycket bra förhållningssätt Hög komplexitet Överträffar förväntningarna

Bra prestation Bra förhållningssätt Komplexitet på 

standardnivå för rollen

Uppfyller förväntningarna

Presterar något under 

förväntningarna

Vissa brister i förhållningssättet Lägre komplexitet 

Fyller inte hela rollen (än) 

(Ny i rollen?) 

Lever inte helt upp till förväntningarna 

(stäm av mot nedanstående) 

Presterar långt under 

förväntningarna

Väsentliga brister i förhållningssättet Fyller inte stora delar av 

rollen

Tillfälligt anpassade 

arbetsuppgifter? 

Lever inte alls upp till förväntningarna

- Dubbelt / enkelt inlåst - i fel yrke och/ 

eller på fel arbetsplats? Stöd? Åtgärder? 

- Hög sjukfrånvaro?    

- Energiläckage? Merkostnader p.g.a.   

”brus/surr” problem i arbetsmiljön? 

- Medvetandegjord om brister? 

- Ta stöd av HR-specialist!

- Handlingsplan för att motivera nollning!



4. Några exempel på resonemang kring lönestruktur och marknadskänslighet mm  

A överträffar i hög grad förväntningarna och är särskilt marknadskänslig vilket motiverar att  A även fortsättningsvis ligger högst i lönestrukturen. 

Högsta satsningen på A som ska ligga högst i lönestrukturen.

X och B är förebilder som även i år överträffar förväntningarna. Fortsatt satsning på X som ska ligga högt i lönestrukturen.  Att X går i pension i augusti ska 

inte bromsa upp löneutvecklingen. Marknadskänslighet ska inte övertolkas! 

B ligger för lågt i lönestrukturen. I årets LÖV blir det näst högst satsning på B som ska ligga högt upp i lönestrukturen.

C bedöms ha uppfyllt förväntningarna även i år, trots att C varit föräldraledig större delen av fjolåret. För C görs bedömningen ”såsom om han hade arbetat”, 

med löneutveckling i linje med tidigare år och med en lön i närheten av medianlön/dvs en lön som inte sticker ut vare sig uppåt eller nedåt.  

NY är nyanställd sedan augusti och lever inte helt upp till förväntningarna än.  NY ligger för högt i lönestrukturen och hålls tillbaka lönemässigt, även med 

motivering av att hon inte arbetat hela perioden som ny lön ska baseras på.  

P lever inte helt upp till förväntningarna och har vissa brister i förhållningssättet
Mycket blygsamt lönepåslag till P som ska bromsas i löneutveckling (i år) för att ligga lägre i lönestrukturen.

Lön för medarbetare som inte helt lever upp tillförväntningarna - och brister i förhållningssätt - motiveras med summering av medvetandegörandesamtal. 

Ö lever inte alls upp till förväntningarna - utför inte arbete av betydenhet och med stora brister i förhållningssätt 

- Dubbelt / enkelt inlåst /i fel yrke och /eller på fel arbetsplats? Stöd? Åtgärder? 

- Hög sjukfrånvaro?    

- Energiläckage/ Merkostnader p.g.a. ”brus/surr” problem i   arbetsmiljön? 

- Medvetandegjord om brister? 

- Tagit stöd av HR-specialist

- Handlingsplan 

För Ö blir det en nollning i årets löneöversyn. Lön för medarbetare som presterar väsentligt under förväntningarna motiveras med summering av handlingsplan.  



1.

Måluppfyllelse

Resultat 

Bidrag till verksam-

hetsförbättringar

VAD medarbetarna 

levererat/uppnått   

2.

Arbetsprestation 

HUR medarbetarna nått framgång 

utifrån medarbetarpolicyn 

– och agerat professionellt 

i alla led och gjort skillnad 

3.

Svårighetsgrad/ 

komplexitet i uppdrag

4.

Löneläget 

i lönestrukturen:

Medarbetaren 

har:
för låg lön  

något för låg lön  

rätt lön

något för hög lön 

för hög lön  

Marknadskänslighet?

Sammanvägd bedömning 

(1-4) för att motivera varje 

medarbetares lön

OBS! Motivera hela lönen 

- inte lönepåslaget

”Din nya lön blir X kronor, du får denna 

lön för att …

Excellent prestation Förebild med föredömligt förhållningssätt Mycket hög komplexitet Överträffar i hög grad i förväntningarna 

Mycket bra prestation Mycket bra förhållningssätt Hög komplexitet Överträffar förväntningarna

Bra prestation Bra förhållningssätt Komplexitet på standardnivå för 

rollen 

Uppfyller förväntningarna

Presterar något under 

förväntningarna

Vissa brister i förhållningssättet Lägre komplexitet 

Fyller inte hela rollen (än) 

(Ny i rollen?) 

Lever inte helt upp till förväntningarna 

(stäm av mot nedanstående) 

Presterar långt under 

förväntningarna

Väsentliga brister i förhållningssättet Fyller inte stora delar av 

rollen

Tillfälligt anpassade 

arbetsuppgifter? 

Lever inte alls upp till förväntningarna

- Dubbelt / enkelt inlåst - i fel yrke och/ 

eller på fel arbetsplats? Stöd? 

Åtgärder?  - Hög sjukfrånvaro?    

- Energiläckage? Merkostnader p.g.a.   

”brus/surr” problem i arbetsmiljön? 

- Medvetandegjord om brister? 

- Ta stöd av HR-specialist!  - Handlings-

plan för att motivera nollning!



1.

Måluppfyllelse

Resultat 

Bidrag till verksam-

hetsförbättringar

VAD medarbetarna 

levererat/uppnått   

2.

Arbetsprestation 

HUR medarbetarna nått framgång 

– och agerat professionellt i alla led 

och gjort skillnad 

3.

Svårighetsgrad/ komplexitet 

i uppdrag

4.

Löneläget 

i lönestrukturen:

Medarbetaren har:
för låg lön  

något för låg lön  

rätt lön

något för hög lön 

för hög lön  

Marknadskänslighet?

Sammanvägd bedömning 

(1-4) för att motivera varje 

medarbetares lön

OBS! Motivera hela lönen 

- inte lönepåslaget

”Din nya lön blir X kronor, 

du får denna lön för att …

Excellent prestation Förebild med föredömligt förhållningssätt Mycket hög komplexitet Överträffar i hög grad i förväntningarna 

Mycket bra prestation Mycket bra förhållningssätt Hög komplexitet Överträffar förväntningarna

Bra prestation Bra förhållningssätt Komplexitet på 

standardnivå för rollen

Uppfyller förväntningarna

Presterar något under 

förväntningarna

Vissa brister i förhållningssättet Lägre komplexitet 

Fyller inte hela rollen (än) 

(Ny i rollen?) 

Lever inte helt upp till förväntningarna 

(stäm av mot nedanstående) 

Presterar långt under 

förväntningarna

Väsentliga brister i förhållningssättet Fyller inte stora delar av 

rollen

Tillfälligt anpassade 

arbetsuppgifter? 

Lever inte alls upp till förväntningarna

- Dubbelt / enkelt inlåst - i fel yrke och/ 

eller på fel arbetsplats? Stöd? Åtgärder? 

- Hög sjukfrånvaro?    

- Energiläckage? Merkostnader p.g.a.   

”brus/surr” problem i arbetsmiljön? 

- Medvetandegjord om brister? 

- Ta stöd av HR-specialist!

- Handlingsplan för att motivera nollning!



1. Måluppfyllelse - Resultat - Bidrag till verksamhetsförbättringar
VAD medarbetarna levererat/uppnått 

Excellent prestation 

• Överträffar i hög grad förväntningarna: produktivitet, effektivitet, kvalitet 

• Högst måluppfyllelse - Utmärkt (bidrag till) resultat  - Starkt bidrag till verksamhetsförbättringar

• VAD medarbetaren bidragit med har framförallt mycket positiv effekt på…. 

Mycket bra prestation 

• Överträffar förväntningarna: produktivitet, effektivitet, kvalitet 

• Mycket hög måluppfyllelse - Mycket bra (bidrag till) resultat - Mycket bra bidrag till verksamhetsförbättringar

• VAD medarbetaren bidragit med har framförallt positiv effekt på…. 

Bra prestation

• Uppfyller förväntningarna: produktivitet, effektivitet, kvalitet 

• Bra måluppfyllelse - Bra (bidrag till) resultat - Bra bidrag till verksamhetsförbättringar / inte särskilt stort bidrag till 

verksamhetsförbättringar   

• VAD medarbetaren bidragit med har framförallt effekt på…. 

Presterar under förväntningarna

• Lever inte helt upp till förväntningarna: produktivitet, effektivitet, kvalitet 

• Vissa brister i måluppfyllelse –Vissa brister i bidrag till resultat - Bidrar inte till verksamhetsförbättringar 

• VAD medarbetaren bidragit med har framförallt negativ effekt på…. 

Presterar långt under förväntningarna

• Lever inte alls upp till förväntningarna: produktivitet, effektivitet, kvalitet 

• Stora brister i måluppfyllelse – Stora brister i bidrag till resultat - Bidrar inte till verksamhetsförbättringar/ motverkar 

verksamhetsförbättringar VAD medarbetaren bidragit med har framförallt mycket negativ effekt på…. 



2.  Arbetsprestationen utifrån HUR medarbetarna nått framgång och

Förebild med föredömligt förhållningssätt 

• Den främsta förebilden för HUR medarbetaren når framgång utifrån förväntat förhållningssätt 

genom att medarbetaren ….. .  Uppfyller dock inte fullt ut….... 

• Medarbetarens agerande har stark positiv påverkan på …..… och en stark positiv påverkan på 

kollegor och/eller andra som medarbetaren samspelar med/skapar värde för.  

Mycket bra förhållningssätt

• Medarbetaren är en förebild för HUR medarbetaren når framgång utifrån förväntat förhållnings-

sätt genom att medarbetaren…..  Uppfyller dock inte….  

• Medarbetaren har mycket positiv påverkan på ….. och en mycket positiv påverkan på kollegor 

och/eller andra som medarbetaren samspelar med/skapar värde för. 

Bra förhållningssätt

• Medarbetaren har generellt ett riktigt bra agerande för HUR medarbetaren når framgång 

utifrån förväntat förhållningssätt genom att medarbetaren….  Uppfyller inte…..

• Medarbetaren har positiv påverkan på ….. och en positiv påverkan på kollegor och/eller andra 

som medarbetaren samspelar med/skapar värde för. 

Vissa brister i förhållningssättet

• Medarbetaren har inom flera områden ett förhållningssätt som inte ligger i linje med 

medarbetarpolicyn genom att medarbetaren ……  Uppfyller inte alls… 

• Medarbetaren har negativ påverkan på …..  och agerar inte alltid för organisationens bästa. 

Medarbetaren har en negativ påverkan/ inte alltid en positiv påverkan på kollegor och/eller andra 

som medarbetaren samspelar med/skapar värde för.  

Väsentliga brister i förhållningssättet

• Medarbetaren har ett förhållningssätt som inte ligger i linje med medarbetarpolicyn.  

Medarbeten brister väsentligt när det gäller att…. ( t ex. prioritera rätt sak, ta ansvar, följa fattade 

beslut och bidra till ett positivt klimat. ) Uppfyller inte alls….. 

• Medarbetaren har en mycket negativ påverkan på …..  och agerar inte för organisationens bästa. 

Medarbetaren har en mycket negativ påverkan på kollegor och/eller andra som medarbetaren 

samspelar med/skapar värde för.  Handlingsplan finns.

✓ Prioriterat rätt saker? Kontinuerligt följt upp uppdrag och mål? 

✓ Tagit ansvar för att genomföra det som är bestämt? Följt fattade beslut? 

✓ Bidragit till ett positivt arbetsklimat?

✓ Involverat nya medarbetare i arbetsuppgifter och i gemenskapen? 

✓ Tagit  initiativ och varit öppen för att tänka nytt och förnya?

✓ Gett andra återkoppling på vad hon/han uppskattat och på önskade förändringar? 

✓ Vågat lyfta problem och tagit tag i det som hindrar utveckling? 

✓ Berättat om framsteg och delat med sig av både goda exempel och misstag? 

2.1 agerat mål- och resultatinriktat utifrån kommunens styrmodell

2.2 haft Nackabornas och kundernas fokus som ledstjärna

2.3 skapat goda relationer och samspelat effektivt

2.4 hanterat problem, utmaningar och nya möjligheter

2.5 agerat professionellt i alla led och gjort skillnad:



BEDÖMNING AV DE FEM 

FRAMGÅNGSKRITERIERNA 

2.1. Agerat mål- och 

resultatinriktat 

utifrån kommunens 

styrmodell

2.2. Arbetsprestation 

utifrån hur medarbetarna 

- haft Nackabornas och 

kundernas fokus som 

ledstjärna

2.3. Arbetsprestation 

utifrån hur medarbetarna 

- skapat goda relationer 

och samspelat effektivt

2.4. Arbetsprestation 

utifrån hur medarbetarna 

- hanterat problem, 

utmaningar och nya 

möjligheter

2.5. Arbetsprestation 

utifrån hur medarbetarna 

- agerat professionellt i alla 

led och gjort skillnad
inklusive förväntat 

förhållningssätt

Förebild med föredömligt 

förhållningssätt

Mycket bra förhållningssätt 

Bra förhållningssätt 

Vissa brister i 

förhållningssättet 

Väsentliga brister i 

förhållningssättet 



3. Svårighetsgrad/ komplexitet i uppdrag

Högst komplexitet 

Arbetsvärdering visar att medarbetaren har ett utvecklat arbetsinnehåll med högst komplexitet jämfört med kollegor - som enligt bas arbetsvärdering har samma tyngd 

i uppdraget.  Vid en sammanvägd bedömning utifrån faktorerna i arbetsvärderingen har medarbetaren ett arbete med högst komplexitet genom att medarbetaren… 

1. Högst krav; särskild utbildning/erfarenhet. 2. Högst komplexitet; kontakter och samarbete. 3. Högst komplexitet; problem och problemlösning 4. Högst handlingsfrihet / störst 

befogenheter

5. Störst omfång (bredden och /eller djupet i arbetsuppgifterna). 6. Störst påverkan på resultat. 7. Mest krävande arbetsförhållandena. (Arbetsförhållanden: Särskilt ansträngande 

fysiska och /eller psykiska arbetsförhållanden som skiljer från kollegor som enligt bas arbetsvärdering har samma tyngd i uppdraget. )

Hög komplexitet

Arbetsvärdering visar att medarbetaren har ett utvecklat arbetsinnehåll med högre komplexitet jämfört med kollegor  - som enligt bas arbetsvärdering har samma 

tyngd i uppdraget. 

Vid en sammanvägd bedömning utifrån faktorerna i arbetsvärderingen har medarbetaren ett arbete med hög komplexitet genom att medarbetaren… 

1. Näst högst krav; särskild utbildning /erfarenhet. 2. Näst högst komplexitet; kontakter och samarbete. 3. Näst högst komplexitet; problem och problemlösning. 4. Näst högst 

handlingsfrihet /näst högst befogenheter.  5. Näst högst omfång (bredden och /eller djupet i arbetsuppgifterna) 6. Stor påverkan på resultat. 7. Mycket krävande arbetsförhållandena.

Komplexitet på standardnivå för rollen

Vid en sammanvägd bedömning visar arbetsvärderingen - det finns inte någon högre komplexitet i uppdraget än vad som är vanligt för rollen

1. Inga krav på särskild utbildning /erfarenhet. 2. Ingen högre komplexitet;  kontakter och samarbete.  3. Ingen hög komplexitet; problem och problemlösning. 4. Ingen högre 

handlingsfrihet / eller större befogenheter.  5. Inget större omfång (bredden och /eller djupet i arbetsuppgifterna). 6. Ingen större påverkan på resultat än vad som gäller för 

”typbefattningen”. 7. Inga särskilt krävande arbetsförhållandena.

Lägre komplexitet. Fyller inte hela rollen (än). Ny i rollen? 

Medarbetarens har inget särskilt uppdrag/ingen utvecklad roll och lägre komplexitet än kollegor eftersom medarbetaren har ett snävare arbetsinnehåll än vad som är vanligt 

för rollen. T ..ex.:  Lägre komplexitet i uppdraget pga. att vissa uppgifter inte ingår i rollen? 

Har medarbetaren potential men i nuläget inte den erfarenhet/kompetens som krävs för att självständigt utföra alla uppgifter som ingår i rollen? 

Fyller inte stora delar av rollen.  Tillfälligt anpassade arbetsuppgifter? 

Stor förbättring krävs för att fylla hela rollen. Har en lägre komplexitet i uppdraget än värderingen av ”typbefattningen”. 

Medarbetaren har en väsentligt lägre komplexitet än kollegor eftersom medarbetaren har ett väsentligt snävare arbetsinnehåll pga. …. Tillfälligt anpassade arbetsuppgifter: med t ex. 

Lägst komplexitet; kontakter och samarbete. Lägst komplexitet; problem och problemlösning.  Lägst handlingsfrihet / lägst befogenheter.  5. Lägst omfång (bredden och /eller djupet 

i arbetsuppgifterna) 6. Ingen hög påverkan på resultat. 7. Anpassade arbetsförhållandena.  Den tillfälliga arbetsanpassningen har följande påverkan …. 



4. Några exempel på resonemang kring lönestruktur och marknadskänslighet mm  

A överträffar i hög grad förväntningarna och är särskilt marknadskänslig vilket motiverar att  A även fortsättningsvis ligger högst i lönestrukturen. 

Högsta satsningen på A som ska ligga högst i lönestrukturen.

X och B är förebilder som även i år överträffar förväntningarna. Fortsatt satsning på X som ska ligga högt i lönestrukturen.  Att X går i pension i augusti ska 

inte bromsa upp löneutvecklingen. Marknadskänslighet ska inte övertolkas! 

B ligger för lågt i lönestrukturen. I årets LÖV blir det näst högst satsning på B som ska ligga högt upp i lönestrukturen.

C bedöms ha uppfyllt förväntningarna även i år, trots att C varit föräldraledig större delen av fjolåret. För C görs bedömningen ”såsom om han hade arbetat”, 

med löneutveckling i linje med tidigare år och med en lön i närheten av medianlön/dvs en lön som inte sticker ut vare sig uppåt eller nedåt.  

NY är nyanställd sedan augusti och lever inte helt upp till förväntningarna än.  NY ligger för högt i lönestrukturen och hålls tillbaka lönemässigt, även med 

motivering av att hon inte arbetat hela perioden som ny lön ska baseras på.  

P lever inte helt upp till förväntningarna och har vissa brister i förhållningssättet
Mycket blygsamt lönepåslag till P som ska bromsas i löneutveckling (i år) för att ligga lägre i lönestrukturen.

Lön för medarbetare som inte helt lever upp tillförväntningarna - och brister i förhållningssätt - motiveras med summering av medvetandegörandesamtal. 

Ö lever inte alls upp till förväntningarna - utför inte arbete av betydenhet och med stora brister i förhållningssätt 

- Dubbelt / enkelt inlåst /i fel yrke och /eller på fel arbetsplats? Stöd? Åtgärder? 

- Hög sjukfrånvaro?    

- Energiläckage/ Merkostnader p.g.a. ”brus/surr” problem i   arbetsmiljön? 

- Medvetandegjord om brister? 

- Tagit stöd av HR-specialist

- Handlingsplan 

För Ö blir det en nollning i årets löneöversyn. Lön för medarbetare som presterar väsentligt under förväntningarna motiveras med summering av handlingsplan.  



1.

Måluppfyllelse

Resultat 

Bidrag till verksam-

hetsförbättringar

VAD medarbetarna 

levererat/uppnått   

2.

Arbetsprestation 

HUR medarbetarna nått framgång 

utifrån medarbetarpolicyn 

– och agerat professionellt 

i alla led och gjort skillnad 

3.

Svårighetsgrad/ 

komplexitet i uppdrag

4.

Löneläget 

i lönestrukturen:

Medarbetaren 

har:
för låg lön  

något för låg lön  

rätt lön

något för hög lön 

för hög lön  

Marknadskänslighet?

Sammanvägd bedömning 

(1-4) för att motivera varje 

medarbetares lön

OBS! Motivera hela lönen 

- inte lönepåslaget

”Din nya lön blir X kronor, du får denna 

lön för att …

Excellent prestation Förebild med föredömligt förhållningssätt Mycket hög komplexitet Överträffar i hög grad i förväntningarna 

Mycket bra prestation Mycket bra förhållningssätt Hög komplexitet Överträffar förväntningarna

Bra prestation Bra förhållningssätt Komplexitet på standardnivå för 

rollen 

Uppfyller förväntningarna

Presterar något under 

förväntningarna

Vissa brister i förhållningssättet Lägre komplexitet 

Fyller inte hela rollen (än) 

(Ny i rollen?) 

Lever inte helt upp till förväntningarna 

(stäm av mot nedanstående) 

Presterar långt under 

förväntningarna

Väsentliga brister i förhållningssättet Fyller inte stora delar av 

rollen

Tillfälligt anpassade 

arbetsuppgifter? 

Lever inte alls upp till förväntningarna

- Dubbelt / enkelt inlåst - i fel yrke och/ 

eller på fel arbetsplats? Stöd? 

Åtgärder?  - Hög sjukfrånvaro?    

- Energiläckage? Merkostnader p.g.a.   

”brus/surr” problem i arbetsmiljön? 

- Medvetandegjord om brister? 

- Ta stöd av HR-specialist!  - Handlings-

plan för att motivera nollning!



Vid löneöversynen bedömer du som chef om medarbetarna har rätt/relevant lön i förhållande till

- arbetets svårighetsgrad/komplexitet 1)

- vad de levererar

- hur de agerat utifrån hela medarbetarpolicyn och inte minst  

- löneläget i relation till kommunens lönestruktur och markandskänslighet 

- Lönekartläggningen: ”Du som chef ska kunna stå för din lönestruktur – om du inte kan 

göra det år ett så ska du kunna göra det senast år tre”

- Har medarbetaren för låg lön  / något för låg lön / rätt lön / något för hög lön / för hög lön  för det som 

medarbetaren utför? 

MOTIVERA HELA LÖNEN OCH INTE LÖNEPÅSLAGET



LÖNEÖVERSYN | NACKA KOMMUN

Arbetsgivarbudskap löneöversynsprocessen

• Budskap utifrån medarbetarpolicyn, HÖK, diskrimineringslagen och fackliga organisationers inspel för 
förbättringar för en väl fungerande löneöversynsprocess, framförallt uppföljning och hur lönen motiveras.

Sifferlösa avtal 

• Ingen nivå - ingen pott - inget förhandlingsutrymme – ingen satsning utöver/utanför löneöversynen.

Förhandlingsutrymme 

• Enbart för Kommunal. 

Löneöversynen är för tillsvidareanställda 

• Arbetsgivarens generella utgångspunkt är att lönen för visstidsanställda är fastställd för den period som 
avtalats enligt anställningsavtalet.  

https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/lon-och-ersattning2/lon/loneoversyn/


ÖVERLÄGGNING LÖNEÖVERSYN 2021 

Gemensamma utgångspunkter för löneöversynen är HÖK 20 och medarbetarpolicyn.

Lönegrundande period för 2021 års löneöversyn är 2020 04 01- 2021 03 31.  

1.1
De grundläggande principerna för lönesättning framgår av §1 i bilaga 1 till HÖK 20.  
- Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten.
- Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. 
- Lönen ska därför vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. 

1.2
Medarbetarpolicyn slår fast att lönesättningen ska stärka kommunens möjlighet att 
- ständigt utvecklas som en attraktiv arbetsgivare i framkant och 
- behålla kompetenta, motiverade, stolta och handlingskraftiga medarbetare. 



FORTS 1.2   
VID LÖNEÖVERSYNEN BEDÖMER VARJE CHEF 

1. Medarbetarens måluppfyllelse, resultat och bidrag till verksamhetsförbättringar. 

2. Arbetsuppgifternas svårighetsgrad/komplexitet. 

3. Löneläget i relation till kommunens lönestruktur och marknadskänslighet.

4. Arbetsprestationen utifrån hur medarbetaren nått framgång och 
➢ agerat mål- och resultatinriktat utifrån kommunens styrmodell 

➢ agerat med Nackabornas och kundernas fokus som ledstjärna

➢skapat goda relationer och samspelat effektivt

➢ hanterat problem, utmaningar och nya möjligheter

➢ agerat professionellt i alla led och gjort skillnad såsom att ha

❖ prioriterat rätt saker och kontinuerligt följt upp uppdrag och mål  

❖ tagit ansvar för att genomföra det som är bestämt och följt fattade beslut

❖ bidragit till ett positivt arbetsklimat

❖ involverat nya medarbetare i arbetsuppgifter och i gemenskapen

❖ tagit initiativ och varit öppen för att tänka nytt och förnya

❖ gett andra återkoppling på det som uppskattas/på önskade förändringar  

❖ vågat lyfta problem och tagit tag i det som hindrar utveckling

❖ berättat om framsteg och delat med sig av både goda exempel och misstag.



1.3 FORTS. ÖVERLÄGGNINGARNA

Överläggningarna har genomförts med utgångspunkt från Nacka kommuns medarbetarpolicy, 

löneavtal bilaga 1 till HÖK och med övergripande utgångspunkt i diskrimineringslagen. 

• Chefer ska vara extra observanta på skillnader i lönesättning mellan kvinnor och män.

Lika lön för lika arbetsprestation är en viktig princip vid lönesättning.

• Löneöversynen för föräldralediga medarbetare ska genomföras utifrån individuell 

bedömning som om medarbetaren har arbetat. Intentionen är att utvecklingssamtal ska    

genomföras med medarbetare som är föräldralediga. 

• Det är naturligt att uppmärksamma medarbetare som är frånvarande på grund av  

sjukledighet. 

Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning, HÖK 

bilaga 5, omfattar det arbetssätt som Nacka kommun har ambitionen att uppnå i löneöversynen.



1.3 FORTS. ÖVERLÄGGNINGARNA
Lönesättningen är ett styrinstrument för att uppmuntra varje medarbetare att bidra till 

kontinuerlig verksamhetsförbättring och för att leva upp till medarbetarpolicyns

förhållningssätt. 

Nacka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, 

stolta och friska medarbetare.  

➢För medarbetare med svag eller utebliven löneökning ska det vara något som 

framgått och motiverats i dialog mellan medarbetare och chef.  

➢För att åstadkomma positiv förändring är det naturligt att utifrån en handlingsplan

göra återkommande uppföljningar i syfte att medarbetaren ska nå en bättre måluppfyllelse. 

➢Avsikten med handlingsplanen är att lägga grunden för en bättre löneutveckling

eller finna alternativa vägar för medarbetarens fortsatta arbetliv. 

➢Såväl chef som medarbetare har ansvar för att handlingsplan och uppföljning 

kommer till stånd.



HANDLINGSPLAN – ”MEN INTE ALLTID”

• Det är inte motiverat, utifrån HÖK och medarbetarpolicyn, att upprätta handlingsplaner för 
medarbetare som får lönepåslag som understiger 300 kr/månad/400 kronor i löneökning. 

• Handlingsplaner ska upprättas i avsikt att lägga grunden för en bättre löneutveckling för medarbetare 
med svag eller ingen löneutveckling pga. att uppnådda mål inte nås, annan bristande arbetsinsats eller 
vid brister i förhållningssättet.  Angående handlingsplan, se överläggningsnoteringar.

• ”Lönesättningen är ett styrinstrument för att uppmuntra varje medarbetare att bidra till kontinuerlig 
verksamhetsförbättring och för att leva upp till medarbetarpolicyns förhållningssätt. Nacka kommun 
ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, 
motiverade, stolta och friska medarbetare.”  Medarbetarpolicyn



SUMMERING 
- HELA FÖRHÅLLNINGSÄTTET I MEDARBETARPOLICYN ÄR LÖNEGRUNDANDE 
- HELA LÖNEN I FOKUS – MÅLBILD, RÄTT LÖN I LÖNESTRUKTUREN 
- SIFFERLÖSA AVTAL, FÖR ALLA UTOM FÖR KOMMUNAL 

• Vid löneöversynen är det hela lönen som är i fokus - inte lönepåslaget.

• Chefer bedömer lön för varje medarbetare utifrån en helhetsbedömning av de lönegrundande 
kriterierna i medarbetarpolicyn – inkluderar bedömning av hur medarbetaren levt upp till 
förhållningssättet att ”agera professionellt i alla led och göra skillnad” och ”nått framgång och agerat 
mål- och resultatinriktat utifrån Nackas styrmodell” 

Hela det förhållningssättet som definierats som ”Vi agerar professionellt i alla led och gör skillnad” 
är lönegrundande.

Hur medarbetaren nått framgång och agerat mål- och resultatinriktat utifrån Nackas styrmodell 
ingår i helhetsbedömningen. 

• Det är enbart för Kommunal som det finns ett definierat förhandlingsutrymme!



LÖNEÖVERSYN 2022 



UPPDRAG I LÖNEÖVERSYNSPROCESSEN 
1 APRIL - 31 MARS 

• Förankra medarbetarpolicyn! Ha dialog vid APT och i mål- och utvecklingssamtal om hur 
medarbetarna når framgång utifrån målen, styrmodellen och medarbetarpolicyns förhållningssätt / 
lönegrundande kriterier.

• Det förhållningsätt som tydliggjordes i medarbetarpolicyn är det som är lönegrundande.  
Det finns INTE krav på chefer ska konkretisera förhållningssättet ytterligare.

• Mål- och utvecklingssamtal ska enligt samverkansavtalet genomföras minst en gång per år.  Mål- och 
utvecklingssamtal där medarbetare och chef följer upp bland annat relaterat till medarbetarpolicyn:  
1) medarbetarens måluppfyllelse, resultat och bidrag till verksamhetsförbättringar
2) arbetsprestationen utifrån hur medarbetaren når framgång och lever upp till medarbetarpolicyns förhållningssätt 
/lönegrundande kriterier. 

Dvs. denna dialog ska alltid vara genomförd inför lönesamtal alternativt innan 
arbetsgivarens bud översänd till Kommunal. 



FORTS.  UPPDRAG I LÖNEÖVERSYNSPROCESSEN

• Medarbetaren ska kontinuerligt följa upp uppdrag och mål och inför och i samband med mål- och 
utvecklingssamtalet återkoppla kring måluppfyllelser, resultat och bidrag till verksamhetsförbättringar 
och hur medarbetaren levt upp till förhållningssättet. 

• Det framgår av medarbetarpolicyn vikten av att prioritera rätt saker och kontinuerligt följa upp uppdrag 
och mål. 

• Initiera handlingsplan vid behov av handlingsplan för medarbetare med anledning av mål inte uppnås, 
annan bristande arbetsinsats eller vid brister i förhållningssättet. 

• Gedigna förberedelser, faktorvis genomgång inför löneöversynen för att säkerställa rätt lön.


