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§ 170
Utfall löneöversyn 2019 (KS 2019.008)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Löneöversynen för 2019 avslutades först i november med de flesta avtalsbärande fackliga 
organisationer. Löneöversynen för Kommunals avtalsområde avslutades i juni. Även om 
löneöversynen avslutades i november gäller ändå ny lön retroaktivt från 1 april. För 
kommunals avtalsområde gäller ny lön retroaktivt från 1 maj.
 
Årets löneöversyn har utgått från de centrala delarna i respektive löneavtal där 
löneökningarna i första hand är kopplade till prestation och måluppfyllelse. Löneöversynen 
har genomförts enligt en s.k. dialogmodellen, vilket in korthet innebär att chef och 
medarbetare för en dialog om måluppfyllelse och prestation för att sedan koppla ihop detta 
med ny lön. Även Kommunal har detta år tillämpat dialogmodellen, men där Kommunal 
givits möjlighet att särskilt belysa lönenivåer utifrån att löneavtalet är normgivande (avtalade 
kollektiva löneökningsnivåer och lägstanivå). Den sammanlagda lönekostnadsökningen inom 
ramen för hela löneöversynen blev 2,76 procent.
 
Inom kort kommer arbetsgivaren att inleda 2020 års löneöversyn. I nuläget finns dock inte 
några gällande löneavtal för Kommunals avtalsområde och för tjänstemännens största 
avtalsområde (Allmänkommunal verksamhet) vilket kan påverka tidplanen för löneöversynen 
2020 för deras del.
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Tjänsteskrivelse

Utfall löneöversyn 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet i korthet
Löneöversynen för 2019 avslutades först i november med de flesta avtalsbärande 
fackliga organisationer. Löneöversynen för Kommunals avtalsområde avslutades i 
juni. Även om löneöversynen avslutades i november gäller ändå ny lön retroaktivt 
från 1 april. För kommunals avtalsområde gäller ny lön retroaktivt från 1 maj.

Årets löneöversyn har utgått från de centrala delarna i respektive löneavtal där 
löneökningarna i första hand är kopplade till prestation och måluppfyllelse. 
Löneöversynen har genomförts enligt en s.k. dialogmodellen, vilket in korthet innebär 
att chef och medarbetare för en dialog om måluppfyllelse och prestation för att sedan 
koppla ihop detta med ny lön. Även Kommunal har detta år tillämpat dialogmodellen, 
men där Kommunal givits möjlighet att särskilt belysa lönenivåer utifrån att 
löneavtalet är normgivande (avtalade kollektiva löneökningsnivåer och lägstanivå). 
Den sammanlagda lönekostnadsökningen inom ramen för hela löneöversynen blev 
2,76 procent.

Inom kort kommer arbetsgivaren att inleda 2020 års löneöversyn. I nuläget finns 
dock inte några gällande löneavtal för Kommunals avtalsområde och för 
tjänstemännens största avtalsområde (Allmänkommunal verksamhet) vilket kan 
påverka tidplanen för löneöversynen 2020 för deras del.

Victor Kilén Annika Colding
Kommundirektör Personalchef

______________________
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