
 

 

Policy 
Anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och ska vara 
kortfattad. 
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Lönepolicy 
Syftet med Lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och värderingar 
gällande lönebildning och lönesättning i kommunen. 
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1 Inledning 
Lönen är ett viktigt styrmedel för att uppfylla de mål som finns för 

verksamheterna. Därav ska kommunens lönepolicy stimulera till goda 

arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse hos 

medarbetarna samt en effektiv verksamhet. 

Lönesättningen får aldrig påverkas av faktorer som kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

2 Syfte och Mål 
Syftet med Lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och 

värderingar gällande lönebildning och lönesättning i kommunen. 

Målet med lönepolicyn är att lönepolitiken för Hallsbergs kommun ska stimulera 

till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse hos 

medarbetarna samt en god verksamhetsutveckling. Den ska även bidra till att 

stärka kommunens möjlighet att behålla, utveckla och rekrytera goda 

medarbetare.  

3 Processen 
Hallsbergs kommuns lönepolitik grundar sig i den lönesättning som görs i 

samband med en nyanställning/nyrekrytering, den årliga lönekartläggningen som 

genomförs enligt kraven i Diskrimineringslagen, löneöversynen och årlig 

handlingsplan för löner. En viktig del i lönepolitiken är att vi inte lönekonkurrerar 

mellan kommunens olika verksamheter. Hallsbergs kommun är en arbetsgivare 

och har en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda.  

Lönebildningen ska grunda sig på våra förutsättningar att behålla, utveckla och 

rekrytera goda medarbetare. Uppföljning av lönebildningen sker utifrån gällande 

kollektivavtal samt genom lönekartläggningen.  

Vid nyanställning ska lönesättningen grunda sig på arbetsuppgifternas krav på 

utbildning och erfarenhet samt en värdering av den anställdes samlade 

kvalifikationer gällande utbildning/erfarenhet/kunskaper som är av betydelse för 

anställningen. Även rekryteringsläget, tillgång och efterfrågan på aktuell 

kompetens (marknadsfaktorn) spelar in vid lönesättning vid nyanställning. 

Vid löneöversynen tas personens prestation, utifrån måluppfyllelse och 

kompetens, under det gångna året i förhållande till hela lönen i beaktandet. 



 
Datum 

2021-09-27 
Reviderad 

Klicka här för att 
ange datum. 

      

21/KS/164 
Sida 

4(4) 

 

 

4 Ansvar och roller 

4.1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer den övergripande lönepolitiken för Hallsbergs 

kommun.  

4.2 Chef 
Chef ansvarar för att kommunens lönepolicy, lönepolitik och lönekriterierna är 
kända och väl förankrade bland alla medarbetare på arbetsplatsen. Chef ansvarar 
för den individuella lönesättningen genom att lönesamtal genomförs med 
medarbetarna i anslutning till den årliga löneöversynen. Lönesättningen grundas 
på verksamhetens mål och lönekriterier för Hallsbergs kommun.  

4.3 Medarbetare 
Medarbetaren ska ha tagit del av lönepolicyn, lönepolitiken och lönekriterierna 

och vara väl förberedd inför lönesamtalet. 

4.4 Personalavdelning 
Personalavdelningen samordnar kommunens lönepolitik genom att genomföra 

lönekartläggning och analys av löner. Personalavdelningen ansvarar även för att 

starta och följa upp den årliga löneöversynen och föreslå prioritering av grupper 

eller individer som grundar sig på önskad förändring av befintlig lönestruktur. 

 

En förutsättning för individuell lönesättning är att både chef och medarbetare har 
kunskap och information om hur löneöversynen ska genomföras. 
Personalavdelningen ansvarar därför för att informera och utbilda cheferna i 
processen så att de kan informera sina medarbetare. 
 


