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Lönekriterier och underlag för lönesamtal 

Lön är ersättning för fu llgjort arbete. Lönens storlek är beroende av din kompetens, ditt ansvar och din 
prestation. Vid nyanställning eller vid avsevä11 förändrade arbetsuppgifter sätts din lön utifrån din 
kompetens och ditt ansvarsområde. Vid den årliga löneöversynen sätts din lön utifrån din prestation 
under det gångna året. Ljusnarsbergs kommun anser att lönen ska vara ett instrument för att stimulera 
till verksamhetsutveckling, måluppfyllelse och arbetsglädje där goda resultat premieras. För att 
kommunens medarbetare ska veta vilka förväntn ingar som fi nns och vilka värderingar som belönas har 
Ljusnarsbergs kommun beslutat om ett antal lönekriterier kopplade till kommunens styrmodell. Ett 
kriterium är ett ord som representerar önskvärda och viktiga kvalitet?r, kvalifikationer och egenskaper 
hos en medarbetare för att nå uppsatta mål. Våra lönekriterier Helhetssyn, Professionalitet, Utveckling 
och Sociala aspekter är beslutade av Kommunstyrelsen den xxio&x och sammanfattas i modellen 
nedan. 
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Matris som underlag för lönesamtal 

Medarbetaren och chefen förbereder lönesamtalet genom att var för sig göra en bedömning av 
medarbetarens prestation det senaste året kopplat till verksamhetens mål och utifrån beslutade 
lönekriterier. Matrisen vägleder er i er bedömning. Va1je lönesamtal avslutas med att chefen gör en 
skriftlig bedömning utifrån respektive lönekriterium samt anger vilka utvecklingsmöjligheter som finns 
för medarbetaren. 

Medarbetarens namn I Datum 

Ansvar eller särskilda uppgifter utöver grundtjänst. Har de formella grunderna för anställningen ändrats sedan senaste lönesamtal? 

Lönekriteriet: Pro ressionalitet 

Yrkesskicklighet 

Effektivitet i arbetet 

Ansvarstagande 

Behöver utvecklas 

Visar osäkerhet - måste ofta 
vägledas. 

Visar ointresse för 
arbetsresultatet - följer sä llan upp. 

Har svårt att variera arbetssätt. 

Har svårt att planera, organisera 
och genomföra arbetet. 

Arbetar inte resultatinriktat och 
fastnar lätt i gamla mönster. 

Använder ej befintliga resurser på 
ett ansvarsfullt sätt. 

Förhåller sig passiv till planer, mål 
och besluta lternativt kör sitt 
«eget race». 

Har svårt att se konsekvenser av 
sitt eget agera nde. 

Visar ointresse för arbetet- är 
oförberedd. 
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Behärskar yrkesområdet -
omsätter kunskaper och 
erfarenheter i det dagliga 
arbetet. 

Visar intresse för 
arbetsresultat, följer upp och 
reflekterar. 

Varierar arbetssätt utifrån 
beh~v i verksamheten. 

Planerar, organiserar och 

genomför arbetet på ett 
självständigt sätt. 

Arbetar resultatinriktat och 
utvecklar arbetsinnehållet 
för att nå målen. 

Bidrar till att tillgängliga 

resurser ut nyttjas på 

effektivt sätt. 

Följer planer, beslut och når 
mål. 

Visar förmåga/omdöme att 
anpassa sig till aktuella 
situationer /personer. 

Visar intresse för arbetet - är 
förberedd. 

Uppfyller kriteriet mycket väl 

Skicklig yrkesutövare som 
använder sina specia lkunskaper 
för att utveckla verksamheten, 
rådfrågas av kollegor och 
handleder. 

Följer upp och reflekterar i 
arbetet på ett aktivt sätt -
återkopplar och utvecklar. 

Söker aktivt ny kunskap och 
utvecklar arbetsmetoder utifrån 
förändrade behov. 

Skicklig på att planera, organisera 
och genomföra arbetet. 

Drivande och initierar förslag till 
förbättringar, genomför och 
följer upp. 

Kommer med förslag och 
genomför förbättringar som 
bidrar till bättre 
resursanvändning. 

Tar initiativ till att förverkliga 
planer, mål och beslut. 

Visar stor förmåga att kunna 
förutse konsekvenser och 
hantera svåra situationer. 

Visar stort intresse för arbetet -
är vä l förberedd. 
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L" k . 011e n ten et: s 'l k ocw a aspe ter 
Behöver utvecklas Bra Uppfyller kriteriet mycket väl 

Fokus på verksamhetens Delger inte sina synpunkter Delger andra sina synpunkter Utvecklar sa ma rbetsrelatione n 
uppdrag och bidrar til l en och lyssnar inte in andras. och lyssnar in och respekterar med kollegor. 
posit iv bild av andras. 
verksamheten. Hanterar svårigheter och tar en 

Ger och tar kritik på ett aktiv roll genom att stötta varandra 
konstruktivt sätt. på arbetsplatsen. 

Bidrar aktivt genom att stötta i 
Medverkar t ill ett positivt positiv riktn ing och utvecklar 
arbetsklimat samarbetet i hela arbetsgruppen. 

Flexibilitet Svårt att hantera God förmåga att hantera Hjälper och stödjer arbetsgruppen i ,, 
förändringar. förändringar och bibehåller förändringsarbete. 

en positiv inställning. 

Svårt att ställa om till nya Ställer om till nya Ställer snabbt om t ill nya 
förutsättningar. förutsättningar när så krävs. förutsättningar - på eget init iativ 

om så krävs. 
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Lönekriteriet: Helhetssyn 

\ ; 

Behöver utvecklas Bra Uppfyller kriteriet mycket väl 
Engagemang Passiv inför nya utmaningar Tar t ill sig nya utmaningar Söker/efterfrågar nya utmaningar 

och uppgifter. och uppgifter. och uppgifter. 

Förhåller sig passiv i Prioriterar utvecklingsarbete Driver igenom förändringar som 
verksamhetens utifrån en helhetssyn på bidrar till utveckling för hela 
utvecklingsarbete. brukaren. verksamheten. 

Medverkar till en positiv bi ld Bidrar aktivt t ill en positiv bild av 
av kommunen som hela kommunen - en ambassadör. 
arbetsgivare. 

Samverkan Passiv inför samverkan och Samverkar med viktiga Tar egna initiativ och utvecklar 
nätverkande. intressenter. samverkan och nätverkande med 

verksamhetens bästa som mål. 

L .. k 't . t Ut kl' Olle n ene : vec Ulf! 
Behöver utvecklas Bra Uppfyller kriteriet mycket väl 

Utveckling Kommer sällan med ideer Kommer med ideer och Kommer ofta med genomtänka och 
och förslag. förslag. genomförbara ideer och förslag -

får andra med sig. 

Visar en negativ inställning Visar en positiv instä llning till Tar initiativ ti ll sådant som 
till utveckling - "så har vi utveckling - vågar pröva och utvecklar medarbetare, arbetsplats 
aldrig gjort". förändra/förbättra. och verksamhet. 

Hur väl har jag nått mina Jag har en hel del kvar att Jag har nått mina mål. Jag har överträffat mina mål. 
uppsatta mål? uppnå. 
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Chefens bedömning utifrån respektive kriterium: 

Professionalitet: 

Sociala aspekter: 

Helhetssyn: 

Utveckling: 

Utvecklingsmöj ligheter: 

Kopparberg den I 

Chef Medarbetare 
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