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Utfall löneöversyn 2021 (KS 2020.396)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen

Ärendebeskrivning
Löneöversynen genomfördes och avslutades under januari till och med mars med de 
avtalsområden som vid den tidpunkten hade pågående löneavtal. Vid samma tid 
omförhandlade de båda lärarorganisationerna (Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet) de 
centrala kollektivavtalen varvid löneöversynen försenades för kommunens lärare och 
förskollärare. Löneöversynen för dessa grupper avslutades i juni, dock gäller ny lön 
retroaktivt från 1 april. Utöver löneöversynen för lärare utbetalades även ett engångsbelopp 
om 2 000 kronor per månadsavlönad inom avtalsområdet. Beloppet reducerades i förhållande 
till sysselsättningsgrad.

Årets löneöversyn har utgått från de centrala delarna i respektive löneavtal där 
löneökningarna i huvudsak relaterar till prestation och måluppfyllelse. Löneöversynen har 
genomförts enligt den s.k. dialogmodellen vilket i korthet innebär att chef och medarbetare 
har en dialog om prestation och måluppfyllelse och kopplar därefter ihop detta med ny lön.

Även 2021 års löneöversyn med Kommunal har innefattat en särskild satsning på 
yrkesutbildade. Satsningen innebar att ett extra fördelningsutrymme om 0,3 % av samtliga 
medarbetares löner inom avtalsområdet fördelades individuellt och differentierat mellan 
arbetstagare med befattningen underskötare, stödassistent, boendestödjare och 
barnskötare/elevassistent inom grundskolan.

Årets löneöversyn gav utfallet 2,18 % totalt över samtliga avtalsområden. Inom kort kommer 
arbetsgivaren att inleda 2022 års löneöversyn. I dagsläget är det dock osäkert huruvida det går 
att genomföra löneöversyn med vårdförbundets avtalsområde då överenskommelse om 
löneavtal saknas för 2022
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Tjänsteskrivelse

Utfall löneöversyn 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
Löneöversynen genomfördes och avslutades under januari till och med mars med de 
avtalsområden som vid den tidpunkten hade pågående löneavtal. Vid samma tid 
omförhandlade de båda lärarorganisationerna (Lärarnas riksförbund och 
Lärarförbundet) de centrala kollektivavtalen varvid löneöversynen försenades för 
kommunens lärare och förskollärare. Löneöversynen för dessa grupper avslutades i 
juni, dock gäller ny lön retroaktivt från 1 april. Utöver löneöversynen för lärare 
utbetalades även ett engångsbelopp om 2 000 kronor per månadsavlönad inom 
avtalsområdet. Beloppet reducerades i förhållande till sysselsättningsgrad.

Årets löneöversyn har utgått från de centrala delarna i respektive löneavtal där 
löneökningarna i huvudsak relaterar till prestation och måluppfyllelse. 
Löneöversynen har genomförts enligt den s.k. dialogmodellen vilket i korthet innebär 
att chef och medarbetare har en dialog om prestation och måluppfyllelse och kopplar 
därefter ihop detta med ny lön.

Även 2021 års löneöversyn med Kommunal har innefattat en särskild satsning på 
yrkesutbildade. Satsningen innebar att ett extra fördelningsutrymme om 0,3 % av 
samtliga medarbetares löner inom avtalsområdet fördelades individuellt och 
differentierat mellan arbetstagare med befattningen underskötare, stödassistent, 
boendestödjare och barnskötare/elevassistent inom grundskolan. 

Årets löneöversyn gav utfallet 2,18 % totalt över samtliga avtalsområden. Inom kort 
kommer arbetsgivaren att inleda 2022 års löneöversyn. I dagsläget är det dock 
osäkert huruvida det går att genomföra löneöversyn med vårdförbundets 
avtalsområde då överenskommelse om löneavtal saknas för 2022

Annika Colding Jens Björck
Personalchef Förhandlingschef
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