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Lönekriterier

Förord
Lönekriterier ger underlag för lönebildning men
bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom
att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå
kommun hålla den gemensamma värdegrunden
levande i alla verksamheter. Kriterierna gäller för
alla verksamheter inom Luleå kommun.
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Gemensamma lönekriterier
för Luleå kommun
Anställningsavtalet är ett avtal som reglerar
relationen mellan arbetsgivaren Luleå kommun
och medarbetaren. Avtalet utgör grunden för de
rättigheter och skyldigheter som åligger båda
parter. Arbetsgivaren ska exempelvis tillhandahålla anställningsförmåner samt en god arbetsmiljö. Medarbetaren utför arbete av viss kvalitet,
kvantitet, följer ordnings- och säkerhetsföreskrifter samt bidrar till en god arbetsmiljö. Båda
parter ska samarbeta och vara lojala.
Lönebildningen ska bidra till att arbetsgivaren
når målet för verksamheten. Lönen ska vara
individuell och differentierad och avspegla
medarbetarens bidrag till måluppfyllelsen.
De gemensamma lönekriterierna gäller för alla
verksamheter inom Luleå kommun. Kriterierna
utgår ifrån medarbetarens
• Engagemang
• Ansvar
• Kompetens
Kriterierna är utformade för att passa olika verksamheter och ger utrymme för komplettering där
så är önskvärt. För chefer tillkommer kriterier
som speglar verksamhet och ledarskap.
Syftet med de gemensamma
lönekriterierna är att
• Ge underlag för lönebildning
• Hålla vår värdegrund levande i alla verksamheter genom att påvisa hur den omsätts i 		
verksamheten
• Synliggöra ett medskapande arbetssätt

Till kriterierna finns guider med exempel på
förhållningssätt och agerande som indikerar
var medarbetaren befinner sig. Bedömningen
görs utifrån skalan ”behöver utvecklas”, ”bra”
och ”mycket bra”. Guidernas påståenden ska
ses som exempel på prestation som behöver
utvecklas, är bra eller mycket bra. Guiderna kan
vid behov kompletteras med ytterligare exempel
kopplade till aktuell verksamhet.
Vid lönesamtal mellan chef och medarbetare
förs en dialog kring hur medarbetaren presterar
i förhållande till lönekriterierna.
Det finns två bedömningsunderlag. Ett för medarbetare och ett för chefer. Först görs en bedömning av kriterierna var för sig och sen görs en
sammantagen bedömning.
Vid bedömningen ska hänsyn tas till förutsättningarna att utföra arbetet och förutsättningarna på arbetsplatsen.
Kriterierna är ständigt vägledande men behöver årligen tas upp och preciseras på arbetsplatsträffar. Där diskuteras i vilka vardagssituationer
det är viktigt att exempelvis ”kunna ställa om
till nya förutsättningar” eller vad det betyder
att ”ta till sig av kunskap och erfarenhet”.
Bilagor
• Bedömningsunderlag
• Bedömningsunderlag - chef
• Exempelguide engagemang, ansvar och
kompetens
• Exempelguide verksamhet och ledarskap (chef)

Bedömningsunderlag
Namn

Arbetspats

Engagemang

Benämning

Datum

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

• Ser och tar vara på möjligheter
som leder till resultat
• Motiverar sig själv och andra
•

Ansvar
• Tar ansvar tillsammans med
andra för verksamhetens mål
• Tar självständigt ansvar för att
nå resultat
•

Kompetens
• Bidrar till eget och andras lärande
• Använder, förnyar och utvecklar
yrkeskunskaper
•

		
Sammantagen
bedömning

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

Bedömningsunderlag - chef
Namn

Arbetspats

Engagemang

Benämning

Datum

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

• Ser och tar vara på möjligheter
som leder till resultat
• Motiverar sig själv och andra
•

Ansvar
• Tar ansvar tillsammans med
andra för verksamhetens mål
• Tar självständigt ansvar för att
nå resultat
•

Kompetens
• Bidrar till eget och andras lärande
• Använder, förnyar och utvecklar
yrkeskunskaper
•

Verksamhet
• Styrning

• Måluppfyllelse
• Resursanvändning
•

Ledarskap
• Förhållningssätt till medarbetare
• Förhållningssätt till arbetsgivarrollen
•

		
Sammantagen
bedömning

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

Exempelguide engagemang, ansvar och kompetens
Engagemang

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

Ser och tar vara på
möjligheter som leder
till resultat

• Bidrar sällan med idéer 		
och förslag
• Håller sig inte uppdaterad
med utvecklingen inom 		
området
• Ovillig att pröva, förändra/		
förbättra
•

• Bidrar med idéer och förslag
• Håller sig uppdaterad med
utvecklingen inom området
• Positiv till utveckling – vågar
pröva och förändra/förbättra
•

• Kommer ofta med genomtänkta och genomförbara
idéer och förslag
• Håller sig välinformerad om
utvecklingen inom området
• Tar initiativ till att pröva och
förändra/förbättra
•

Motiverar sig själv
och andra

• Har svårt att ställa om till 		
nya förutsättningar
• Visar sällan entusiasm för
det egna uppdraget
• Ställer sig passiv till gemenskap och trivsel på arbetsplatsen
•

• Ställer om till nya förutsättningar när så krävs
• Visar egen drivkraft och
positiv attityd som påverkar
andra
• Bidrar till gemenskap och
trivsel på arbetsplatsen
•

• Ställer snabbt om till nya 		
förutsättningar, tar egna 		
initiativ om det behövs
• Stark egen drivkraft, 		
entusiasmerande attityd
• Bidrar aktivt till gemenskap
och trivsel på arbetsplatsen
•

Ansvar

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

Tar ansvar tillsammans med andra för
verksamhetens mål

• Förhåller sig passiv till 		
verksamhetens planer, mål
och beslut
• Omedveten om sin roll som
ambassadör för verksamheten
• Förhåller sig passiv till utveckling och måluppfyllelse
•

• Tar ansvar för de egna 		
arbetsuppgifterna enligt 		
överenskomna mål och
rutiner
• Bidrar till en positiv bild av
verksamheten
• Samverkar med kollegor 		
och arbetsledning för att nå
goda resultat
•

• Tar initiativ till att förverkliga
verksamhetens planer, mål
och beslut
• Agerar aktivt som ambassadör för verksamheten
• Tar initiativ och stöttar andra
till utveckling och förbätt-		
rade resultat
•

Tar självständigt
ansvar för att nå
resultat

• Behöver ofta stöd i att 		
planera, organisera och 		
genomföra arbetet
• Bristande resursmedvetenhet
• Ser inte den egna insatsen
som en del i en större helhet
• Visar ointresse för arbetsresultat, följer sällan upp
•

• Planerar, organiserar och
genomför arbetet på ett 		
självständigt sätt
• Hushåller med resurser
• Ser den egna insatsen i ett
större perspektiv
• Visar intresse för arbets-		
resultat, följer upp och 		
reflekterar
•

• Skicklig på att planera, 		
organisera och genomföra
arbetet
• Utvecklar resursanvändandet
• Initierar och utvecklar samarbete och samarbetsformer
• Följer upp och reflekterar
i arbetet på ett aktivt sätt,
återkopplar och utvecklar
•

Kompetens

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

Bidrar till eget och
andras lärande

• Delar sällan med sig av 		
kunskap och erfarenhet
• Visar ointresse för att ta del
av kunskap och erfarenhet
• Har vissa svårigheter att 		
lyssna eller uttrycka sig
•

• Delar med sig av kunskap
och erfarenhet
• Tar till sig av kunskap och
erfarenhet
• God förmåga att lyssna och
uttrycka sig
•

• Tar stort ansvar för gruppens arbete och utveckling
• Söker och tar till sig 		
kunskap och erfarenhet
• Stor förmåga att lyssna, 		
kommunicera samt skapa
och uppmuntra dialog
•

Använder, förnyar
och utvecklar
yrkeskunskaper

• Ser inte vikten av bemö-		
tande i kontakt med andra
(kunder, kollegor, chefer)
• Bristande servicemed-		
vetenhet
• Visar osäkerhet, måste ofta
handledas
• Har svårt att variera arbetssätt
•

• Visar respekt och lyhördhet
i kontakt med andra
(kunder, kollegor, chefer)
• Arbetar med god service 		
och öppenhet
• Behärskar yrkesområdet,
omsätter kunskap och 		
erfarenhet
• Varierar arbetssätt efter 		
olika förutsättningar
•

• Skicklig i att hantera situationer och personer
• Skicklig i att analysera, 		
identifiera och tillgodose 		
olika behov
• Skicklig yrkesutövare som
rådfrågas och handleder
• Utvecklar arbetssätt efter
olika förutsättningar
•

Exempelguide verksamhet och ledarskap (chef)
Verksamhet

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

Styrning

• Har kännedom om över-		
gripande planer, mål och 		
strategier men har svårighet att bryta ner dessa till
den egna nivån
• Brister i förankring av
planer, mål och arbetssätt
hos medarbetare
•

• Har kunskap om övergripande planer, mål och strategier och bryter ner dessa till
verksamhetens nivå
• Diskuterar och förankrar
planer, mål och tillvägagångssätt med medarbetare
•

• Är skicklig på att omsätta
övergripande planer, mål
och strategier till utveckling
av verksamhet
• Motiverar medarbetare till
utveckling för att uppnå 		
verksamhetens mål
•

Måluppfyllelse

• Har svårt att omsätta planer
och mål till handling
• Visar brister i att mäta och
redovisa måluppfyllelse
• Når inte upp till mål
•

• Omsätter planer och mål 		
till handling
• Mäter och redovisar måluppfyllelse på ett tillfredställande sätt
• Uppnår förväntade mål
•

• Omsätter på ett systema-		
tiskt sätt planer och mål
• Är skicklig på att följa upp,
utvärdera och dokumentera
• Måluppfyllelse som över-		
träffar förväntningar
•

Resursanvändning

• Visar brister i att planera,
använda och följa upp 		
resurser på ett kostnads-		
effektivt sätt
•

• Planerar, riktar, använder
och följer upp resurser
på ett kostnadseffektivt sätt
•

• Utvecklar metoder för att 		
förbättra resursanvändandet
•

Ledarskap

Bör utvecklas

Bra

Mycket bra

Förhållningssätt till
medarbetare

• Visar osäkerhet i ledarrollen
• Är otillgänglig för medar-		
betare
• Har svårighet att vara 		
tydlig, uttrycka krav, förväntningar, mål eller återkoppla
• Inhämtar sällan åsikter, 		
kunskaper och erfarenheter
• Visar liten tilltro till medarbetare och släpper ogärna
ifrån sig kunskap, erfarenhet, ansvar eller befogenhet
•

• Är tydlig i ledarrollen
• Är tillgänglig för medarbetare
• Är tydlig, uttrycker krav, 		
förväntningar, mål och
återkopplar
• Rådfrågar berörda inför 		
beslut
• Visar tilltro till medarbetare
och delegerar
• Ger stöd och konfronterar
• Uppmuntrar delaktighet
och kreativitet
• God förebild
•

• Visar säkerhet i ledarrollen
• Är närvarande för medar-		
betare
• Skicklig på att kommunicera
krav, förväntningar och mål
• Återkopplar kontinuerligt 		
och medvetet för att uppnå
bättre måluppfyllelse
• Inhämtar åsikter, kunskaper
och erfarenheter inför beslut
• Delegerar aktivt och medvetet för att få ökad effektivitet och medarbetare som
utvecklas
• Entusiasmerar, motiverar
och inspirerar
•

Förhållningssätt till
arbetsgivarrollen

• Osäker i arbetsgivarrollen
• Otydlig företrädare för 		
arbetsgivaren internt och
externt
• Passivt förhållningssätt till
konflikter
•

• Är tydlig i arbetsgivarrollen
• Företräder arbetsgivaren
internt och externt samt 		
genomför fattade beslut, 		
avtal och uppdrag
• Visar mod och förmåga
att hantera konflikter
•

• Står upp för och driver 		
fattade beslut, avtal och
uppdrag
• Marknadsför aktivt arbetsgivaren, en mycket god 		
ambassadör
• Skicklig i sitt sätt att före-		
bygga och hantera konflikter
•

