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1 Inledning  

Senaste lönepolicy antogs av Fullmäktige 2010-10-25 § 77. 

Under våren 2015 har personalfunktionen tillsammans med representanter från 

samtliga sektioner, fackliga huvudorganisationer reviderat kommunens 

lönepolicy.  

2 Syfte 

Lönepolicyn är det övergipande styrdokument för hantering av löner vid 

nyanställning och löneöversyn. Detta är kommunens långsiktiga strategi för 

lönepolitiken.  

 

3 Lönepolicy  

Tranemo kommuns lönepolicy syftar till att stimulera goda arbetsinsatser, 

engagemang, utveckling och arbetsglädje för att vi tillsammans skall kunna ge 

god service till medborgarna samt nå uppställda mål för verksamheten.  

Om centrala avtal inte säger annat så tillämpar Tranemo kommun individuell 

och differentierad lönesättning. Vi ser lön som ett styrmedel för att kunna 

attrahera, rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare. Vi ser 

lönespridning som ett verktyg för att få en bra lönestruktur. Med denna 

lönepolicy vill vi betona att lönen skall baseras på arbetsuppgifter, ansvar och 

prestation. 

 

Löneskillnader får inte bero på kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, facklig 

tillhörighet, anställningsform, omfattning av anställning eller andra faktorer som 

är utan tydlig koppling till den anställdes arbetsinsats och samlade kompetens.   

Individuell lön förutsätter  

• att närmaste chef har ett avgörande inflytande på löneutvecklingen inom givna 

ramar  

• att varje medarbetare vet hur hon/han kan påverka sin lön  

• att chef ger återkoppling till medarbetaren avseende löneutveckling och dess 

samband med resultat och uppnådda mål. 
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• en dialog mellan medarbetaren och närmaste chef, genom medarbetarsamtal 

och lönesamtal.  

Principer för lönesättning 

Lönesättningen är individuell och differentierad eftersom detta är en avgörande 

del för att uppnå vårt ovanstående syfte. Lönepolicy och lönekriterier är 

kommunövergripande, vilket innebär att medarbetarna inom jämförbara yrken 

skall bedömas likvärdigt vid såväl nyanställning som vid löneöversyn. Hänsyn 

skall också tas till hur den allmänna marknadssituationen ser ut, det vill säga 

tillgång och efterfrågan av arbetskraft samt lönenivåer för jämförbara 

yrkesgrupper på arbetsmarknaden i stort vid nylönesättning. Hänsyn ska också 

tas till kommunens mål, ekonomi och budgetram. Lönesättning ska internt inte 

användas som ett konkurrensmedel inom Tranemo kommun. 

Lönen regleras i samband med nyanställning samt vid 

löneöversynsförhandlingar. Undantag kan endast ske i särskilda fall, t.ex. där 

ansvar och arbetsuppgifter avsevärt påverkas.  

Vikarier och andra tidsbegränsade anställda med månadslön lönesätts efter 

samma grunder som tillsvidareanställda. Arbetsgivaren erbjuder inte ny, högre 

lön om anställningen förlängs eller blir tillsvidareanställning i de fall där man har 

ingått i den ordinarie lönerevisionen. 

Lönesättning i samband med löneöversyn 

I samband med löneöversynen görs en värdering av medarbetarens arbetsinsats 

och resultat utifrån verksamhetens mål. Den individuella bedömningen görs 

utifrån de generella kriterier som framtagits. 

Ansvar och befogenheter 

Den politiska organisationen utformar och bestämmer ramarna för lönepolitiken 

i kommunen, arbetet bedrivs i allmänna utskottet i egenskap av 

förhandlingsdelegation.  

Personalfunktionens roll är att diskutera värderingar i lönepolitiken med chefer 

och fackliga företrädare samt att informera och utbilda om lönepolitikens 

innehåll. 

4 Implementering och tillämpning 

Den nya policyn presenteras på chefsdagar och sedan för samtliga anställda via 

APT. Policydokumentet kommer att finns tillgängligt för samtliga anställda i 

Personalhandboken. Tillämpning av policyn sker bland annat vid framtagning 

av lönekriterier, riktlinjer för löner, vid lönesättning av nyanställda och i 

samband med löneöversyn.  
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5 Uppföljning 

Personalfunktionen har ansvaret för att uppföljning görs efter ett år och att 

revidering görs vid behov dock senast efter fyra år.  


