L E D A R A V TA L E T

Vässa
l ö n e d i a l o ge n !

Till stöd för lönesättningen
– framtaget i samarbete mellan

w w w. k f o . s e

Inledning
Denna dokumentation är ett stöd för chef och medarbetare, ett verktyg
och stöd för att förbereda, dokumentera och föra dialog kring mål,
utveckling, relation och slutligen underlag för lönedialog.
Några råd inför dialogen:

• boka in mötet i god tid före
• var ömsesidigt förberedd och koncentrerad på uppgiften
• visa respekt för situationen
• se samtalet som en möjlighet att stödja och förbättra insatser och därigenom utvecklas
• ta tid att diskutera relation och samarbete
• kom i håg att samtalet ska vara en dialog mellan er
Parterna träffas innan årets revision påbörjas för avstämning av det Centrala avtalet
samt genomgång vilka medarbetare som omfattas av lönerevisionen.
Även en genomgång av vilka som är lönesättande chefer ska ske.

Ordlista
Kontinuerlig

Med kontinuerlig menar vi mer än 1-2 ggr/år

Lönesättande chef

Lönesättande chef är den person som har det ekonomiska
ansvaret för enheten/avdelningen och med det har möjlighet
att självständigt sätta aktuell lön.

Mål/Åtagande

Bryts ner i aktiviteter som görs i utvecklingssamtalet

Uppföljning

Med uppföljning menar vi att uppsatta mål stäms av/revideras
löpande under året.

Utvecklingssamtal

Med utvecklingssamtal jämställer vi medarbetarsamtal,
PU-samtal m m. Samtal som har till uppgift att skapa en dialog
mellan chef och medarbetare.

Överenskommelse om ny lön

Dialog mellan chef och medarbetare

Processen
Dialogen om mål, kompetensutveckling, resultat och lön kan se olika ut.
Här är en översikt över de viktigaste stegen och vad de kan innehålla.

Sätt nya mål/åtaganden

Lönebedömning

Utvecklingssamtalet utgår från nuläget och
blickar framåt. Det är ett bra tillfälle att klara
ut förväntningar och formulera åtaganden för
den kommande perioden. Båda parter har ansvar för att komma väl förberedd till samtalet.
Gå igenom förväntningar, krav i uppdraget, förbättringsmöjligheter och förutsättningar för att
genomföra åtagandena.

I anslutning till utvärderingen av resultatet ska
lönebedömningen göras. Lönesättande chef utarbetar löneförslaget utifrån en sammanvägd
bedömning av uppdrag, kompetens, resultat
och prestation.

Följ upp löpande

Följ upp målen/åtagandena löpande och stäm av
kontinuerligt. Ju tätare dialog ni har under året,
desto lättare blir det att komma överens om
lönen i slutet av processen.
Utvärdera/Uppföljning

I ett resultat- och uppföljningssamtal tittar ni
tillbaka – hur gick det? Utvärdera de satta
målen och åtagandena. Vad har gått bra och
vad kunde ha gått bättre?

Kom överens om ny lön

Ny lön ska alltid presenteras och motiveras i ett
samtal. Processen avslutas med en skriftlig överenskommelse om ny lön. Om ni inte blir överens
och behöver hjälp för att komma vidare kan du
som medlem vända dig till din fackliga företrädare.

1
BÖRJA
HÄR

Förväntningar och förutsättningar
Utvecklingssamtalet är ett bra tillfälle att sätta upp mål eller åtaganden.
Gå igenom tillsammans och bocka av nedanstående punkter. Notera det viktigaste.
1. Förväntningar från lönesättande chef

5. Utvärdering och belöning

Vilka mål har ni i er verksamhets-/affärsplan?
Vilka är de viktigaste målen för enheten att uppnå?
Framgångsfaktorer – vad ska ni kännetecknas
av för att bli framgångsrika?
Nya utmaningar, förbättringsbehov eller
områden som behöver utvecklas.

Hur och när kommer mina resultat
att utvärderas?
Vilka kompetenser och beteenden
kommer att belönas?
Vilka lönekriterier gäller i vår verksamhet?
Hur utvärderas min ledarförmåga, finns
det speciella lönekriterier för chefer?

2. Mitt uppdrag

Vilka behov och förbättringsmöjligheter
ser jag själv?
Vad kan och vill jag bidra med?
Hur vill jag göra det?

Tänk på att

3. Relationer

Relationer och kontaktvägar till närmaste
chef och övriga i verksamheten.
4. Mina förutsättningar

Hur ser mina förutsättningar ut för att klara
uppdraget?
Mandat, befogenheter och handlingsutrymme.
Resurser, tid, ekonomi, personal.
Behov av kompetensutveckling/ledarutveckling.

Ekonomiska mål eller produktionsmål räcker
inte för att spegla alla aspekter på arbetet. I
lönesättningen är det viktigt att också beakta
sådant som kompetens, kvalitet och kundtillfredsställelse. Det kan t ex handla om beteende,
samarbete och ledarskap. Diskutera hur ni ska
följa upp och bedöma mål som inte är direkt
mätbara.
Exempel på mål som är svåra att mäta
är t ex att någon ska lära sig engelska.
Det som i sådant fall kan vara målet är en
aktivitet som innebär att medarbetaren får möjlighet att lära sig engelska (kurs, utbyte etc)
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Handlingsplan (ta hjälp av blankett 1)
Varje mål som ska mätas redovisas på ett separat blad (se sid 4, blankett 1 –
kan även erhållas från KFO/Ledarnas hemsidor: www.kfo.se resp www.ledarna.se)
Använd ett blad per mål/åtagande. Använd också bladet för att följa upp och utvärdera.
Mål/åtagande

Utvärdering:

Det här ska jag uppnå: Beskriv målet i form av
ett resultat eller önskat tillstånd och när det ska
vara genomfört.

Ange hur målet ska utvärderas/mätas samt om
det finns något att ta hänsyn till.
Uppföljning:

Aktiviteter – Det här ska jag/vi göra:

Beskriv vad du ska göra för att nå målet.
Förutsättningar – Det här behöver jag/vi:
Beskriv vad du behöver för att nå målet.

För att kunna göra en bra uppföljning krävs att
målet följs upp och bedöms under aktuell tidsperiod. Denna uppföljning ska ske kontinuerligt i
samband med regelbundna träffar mellan lönesättande chef och medarbetare. Dessa samtal ska
dokumenteras på lämpligt sätt.

BLANKETT 1

Handlingsplan

MÅL/ÅTAGANDE
Det här ska jag uppnå:
Beskriv målet i form av ett resultat eller önskat tillstånd och när det ska vara
genomfört

Aktiviteter – det här ska jag/vi göra:
Beskriv vad du ska göra för att nå målet

Förutsättningar – det här behöver jag/vi:

Utvärdering:
Så här ska målet utvärderas/mätas samt att finns något att ta hänsyn till

Uppföljning

Datum

BEDÖMNING AV RESULTAT/PRESTATION
Det kan ibland vara viktigt att skilja på uppnått resultat och prestation. En
prestation leder inte alltid till ett gott resultat och tvärtom. Det kan ha inträffat saker som inte varit möjliga att påverka.
Uppnått resultat
Otillfredsställande

❏

Gott

❏

Utomordentligt

❏

❏

Gott

❏

Utomordentligt

❏

Prestation
Otillfredsställande
Motivering

Vad har vi lärt:
Vad har gått bra, mindre bra? Erfarenheter. Konsekvenser

BLANKETT 2

Slutlig utvärdering & öve re n s kommelse om ny lön

UPPDRAG OCH ANSVAR

Låg

❏

Medel

❏

Hög

❏

❏

Gott

❏

KOMPETENS
Otillfredsställande

Utomordentligt

❏

Utomordentligt

❏

RESULTAT OCH PRESTATION
Otillfredsställande

❏

Gott

❏

Lönesättande chef och medarbetarens sammanvägda redovisning av aktuell bedömning

Eventuella kommentarer medarbetare/chef:

ÖVERENSKOMMELSE OM NY LÖN
Ny lön

Gällande from

Underskrift

Lönesättande chef

Medarbetare

3
GÖR
EN

Slutlig utvärdering och lönebedömning
En sammanvägd bedömning ska göras för varje mål innan aktuellt lönesamtal.
Detta oavsett om aktiviteten är klar beroende på tidsfaktorn. Lönebedömningen bygger
på att väga samman olika faktorer till en helhetsbedömning för den aktuella perioden.
Bedömning av resultat/prestation

Detta gäller även prestationens bedömning.

Det kan ibland vara viktigt att skilja på uppnått
resultat och prestation. En god prestation leder
inte alltid till ett gott resultat och tvärt om. Det
kan ha inträffat saker som inte varit möjligt att
påverka.

Slutligen ska en skriftlig motivering lämnas
gällande som ett komplement.
När detta är genomfört är det viktigt att
summera aktiviteten genom att gå igenom vad
som gått bra respektive mindre bra samt vilka
erfarenheter och konsekvenser som kan vara
viktiga för framtiden. Detta ska lämnas skriftligen i samma dokument.

Redovisning av resultat/prestation

Det uppnådda resultatet ska redovisas på en
skala från Otillfredsställande via Gott till
Utomordentligt.
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Summering av årets mål (ta hjälp av blankett 2)
I samband med förberedelsen till lönesamtalet ska en sammanvägd redovisning ske för de mål som
satts upp för det gångna året. Redovisningen av de sammanvägda målen sker på samma sätt som
för varje enskilt mål. (se sid 6 blankett 2 – kan också erhållas från KFOs/Ledarnas hemsidor).
Uppdrag och ansvar

Resultat och prestation

Hur har ansvaret och innehållet i uppdraget
utvecklas under perioden?
Hur lönesätts liknande uppdrag på marknaden?
Hur ser lönerelationerna ut internt i
verksamheten?
Hur svårt är det att rekrytera personer med
den här kompetensen?

Bedömning av resultat och prestation i
förhållande till uppsatta mål.
Bedömning av övriga bidrag till verksamheten.

Nuvarande lön ses i förhållande till uppdrag,
ansvar och liknande befattningar på företaget/marknaden: Aktuell lön mäts i skalan Låg,
Medel eller Hög.

Gällande samtliga tre områden (Uppdrag och
ansvar, Kompetens samt Resultat och prestation)
ska det lämnas en sammanfattande kommentar
över aktuell bedömning. Möjligheter till avvikande kommentar från lönesättande chef/medarbetare.
När detta är klart ska den nya lönen redovisas samt från vilket datum denna gäller. Lönesamtalet ska dokumenteras.

Kompetens

Bedömningen av kompetens i förhållande
till kraven i befattningen.
Bedömningen av ledarförmåga.
Bedömningen utifrån verksamhetens lönekriterier.
Även kompetensen mäts på en skala från
Otillfredsställande via Gott till Utomordentligt.

Även resultat och prestation mäts på samma
skala som kompetens, dvs från Otillfredsställande via Gott till Utomordentligt.

Kommentar
Ledaravtalet – huvudavtal om lönebildning i företagen

4. Förhandlingsordning
4.1
Årlig lönerevision vid företaget genomförs per
den 1 april eller vid annat datum som de lokala
parterna enas om. Arbetsgivaren överlämnar
förslag till individuella löner på sätt som de
lokala parterna överenskommer, dock senast
den 1 mars om lönerevisionsdatum är den 1
april. Vid de företag där annat lönerevisionsdatum överenskommes överlämnar arbetsgivaren
förslag till individuella löner en månad före
detta datum.
Påkallande av lokal förhandling ska ske
senast 7 dagar efter det att arbetsgivaren har
lämnat sitt förslag. Förhandling skall upptas
senast 3 veckor efter påkallandet.
För individ som inte erbjuds löneökning,
skall särskilda överläggningar föras om den
enskildes förutsättningar för arbetsuppgifterna
och rådande arbetsförutsättningar, behov av
kompetenshöjande insatser eller andra ändamålsenliga åtgärder.
Saknas KTF-klubb vid företaget lämnas förslag till och förs förhandlingar med de representanter vid företaget som KTF-medlemmarna
utsett.

4.2
Det ligger i avtalets anda att de lokala parterna
strävar efter att nå lokal överenskommelse. Vid
oenighet bör organisationerna konsulteras beträffande tillämpningen av avtalet innan lokal
förhandling avslutas. Inriktningen skall vara
att centrala förhandlingar inte skall behöva tillgripas.
Kan de lokala parterna ändock inte enas vid
lokal förhandling kan central förhandling påkallas. Central förhandling skall påkallas senast 3
veckor från den dag lokal förhandling förklarats
avslutad.
4.3
Kan parterna ej enas vid central förhandling kan
frågan hänskjutas till Särskild Nämnd för utlåtande. Detta skall ske senast 3 veckor efter det
att den centrala förhandlingen avslutas.
Nämnden har att inom 2 månader avge utlåtande i tvistefråga som uppkommit inom ramen för
detta avtal.
4.4
Part som ej iakttar de tidsfrister som anges i
punkterna 4.1 – 4.3, förlorar rätten att föra
frågan vidare och arbetsgivaren äger rätt att
fastställa lönerna.
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