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§ 4
Utfall löneöversyn 2020 (KS 2019.101)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Löneöversynen för 2020 påbörjades och genomfördes under våren med de avtalsområden som 
vid den tidpunkten hade pågående löneavtal. Beroende på en kraftigt försenad nationell 
avtalsrörelse genomfördes löneöversynen med resterande avtalsområden under senare delen 
av hösten. Kommunal och de flesta tjänstemän omfattades av den försenade löneöversynen 
där Kommunals nya löner gäller från 1 november och övriga retroaktivt från 1 april.

Utöver löneöversynen utbetalades också ett engångsbelopp till samtliga månadsavlönade 
medarbetare inom Kommunals avtalsområde. Beloppet som betalades ut var 5 500 
kronor/medarbetare för perioden 1 maj till 30 november. Beloppet reducerades i förhållande 
till anställningstid och sysselsättningsgrad.

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 därefter ge 
förslag på ny lön. Årets löneöversyn gav utfallet 2,37 % totalt över samtliga avtalsområden.

Även 2020 års löneöversyn med Kommunal har innehållit en särskild utbildningssatsning där 
yrkesutbildade inom vård, omsorg och skola har delat på ett extra fördelningsutrymme om 0,3 
%. Detta extra fördelningsutrymme fördelades individuellt och differentierat mellan 
medarbetare med befattningen undersköterska, stödassistent, boendestödjare och barnskötare 
inom förskolan.

Inom kort kommer arbetsgivaren att inleda 2021 års löneöversyn. I nuläget finns
dock inte några gällande löneavtal för Lärarnas avtalsområde vilket kan
påverka tidplanen för löneöversynen 2021 för deras del.
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Tjänsteskrivelse

Utfall löneöversyn 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Löneöversynen för 2020 påbörjades och genomfördes under våren med de 
avtalsområden som vid den tidpunkten hade pågående löneavtal. Beroende på en 
kraftigt försenad nationell avtalsrörelse genomfördes löneöversynen med resterande 
avtalsområden under senare delen av hösten. Kommunal och de flesta tjänstemän 
omfattades av den försenade löneöversynen där Kommunals nya löner gäller från 1 
november och övriga retroaktivt från 1 april. 

Utöver löneöversynen utbetalades också ett engångsbelopp till samtliga 
månadsavlönade medarbetare inom Kommunals avtalsområde. Beloppet som 
betalades ut var 5 500 kronor/medarbetare för perioden 1 maj till 30 november. 
Beloppet reducerades i förhållande till anställningstid och sysselsättningsgrad. 

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 
därefter ge förslag på ny lön. Årets löneöversyn gav utfallet 2,37 % totalt över samtliga 
avtalsområden. 

Även 2020 års löneöversyn med Kommunal har innehållit en särskild 
utbildningssatsning där yrkesutbildade inom vård, omsorg och skola har delat på ett 
extra fördelningsutrymme om 0,3 %. Detta extra fördelningsutrymme fördelades 
individuellt och differentierat mellan medarbetare med befattningen undersköterska, 
stödassistent, boendestödjare och barnskötare inom förskolan.

Inom kort kommer arbetsgivaren att inleda 2021 års löneöversyn. I nuläget finns
dock inte några gällande löneavtal för Lärarnas avtalsområde vilket kan
påverka tidplanen för löneöversynen 2021 för deras del.

Annika Colding Jens Björck
Personalchef Förhandlingschef
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