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1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga 

Bodens kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers upp-
draget att granska kommunens personal- och lönepolitik. 

Revisionsfrågan är att bedöma hur nämnderna efterlever kommunens beslutade riktlinjer och 
lagstiftning. Följande revisionsfrågor ska enligt uppdraget besvaras; 
 

 Finns i kommunen fastställd personal-, jämställdhets- och lönepolicy? 
 Kartläggs, analyseras och åtgärdas ej jämställda arbetsförhållanden och jämn köns-

fördelning i kommunen? 
 Genomförs lönesamtal? 
 Är fastställda lönekriterier kända och tillämpas de? 
 Upprättas utvecklingsplaner vid nollställning? 
 Efterlevs prioriterade satsningar på enskilda personalgrupper? 
 Finns personalförmåner som inte är beslutade? 
 Finns uppföljningsrutiner som säkerställer enhetlig tillämpning? 

 
 

 
1.1 Metod 

Granskningen har genomförts via webbenkät till samtliga chefer inom socialförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen. De sistnämnda i egenskap av arbetsledare för priori-
terad personalgrupp vid 2004 års löneförhandling. Kompletterande intervjuer har gjorts med 
personalchef, kommunchef, ekonomichef, skolchef, tf socialchef, löneförhandlare samt en 
personalgrupp på Midgårdarna och anställda på ekonomikontoret. Tillämpade rutiner har av-
stämts mot gällande kommunregler och lagstiftning.     

Granskningen har avgränsats till socialförvaltningen, ekonomikontoret och barn- och utbild-
ningsförvaltningen. 
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2. Styrdokument 

2.1 Måldokument, riktlinjer och policys 
I kommunen finns följande dokumenterade kommunregler beslutade för kommunens perso-
nal- och lönepolitik. 

Strategisk plan och budget 2006-2008 anger att: 

• Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda sina medarbetare ett 
bra och jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor och goda möjligheter till 
utveckling. 

Vidare framgår i den strategiska planen mål för kommunstyrelsen att: 

• Lönekriterier ska fastställas och individuell lönesättning tillämpas i hela kommunen 
senast vid utgången av 2006. 

Personalpolitiska intentioner finns sammanställda i ”Vår gemensamma plattform (1989)”.    
I denna framgår fem förutsättningar för en effektivt verkande personalpolitik i förtydligande 
av; 

• Politiker och tjänstemäns roller 
• Decentralisering 
• Chefer och arbetsledares roller 
• Personalkontorets roll 
• Fackets roll. 

 
Personalstrategi fastställd av kommunfullmäktige (2002). Dokumentet omfattar analys av 
framtida rekryteringsbehov samt insatser för att rekrytera och behålla personal i form av 
bland annat tydliga/kända arbetsmål, tydliga roller/uppdrag, möjlighet att påverka och indivi-
duella utvecklingsplaner. Grundläggande värderingar och synsätt på medarbetarskap för alla 
som arbetar i kommunen som lyfts fram är att; 

• Förstå målet med sin arbetsinsats 
• Uppfatta sig själva och andra som betydelsefulla för enheten 
• Se möjligheter att utveckla sig själva och sina arbeten. 
 

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF 2005) som bland annat omfattar strategier för 
kommunens personalpolitik. Personalkontoret ska enligt dessa förutsättningar arbeta med 
strategiskt utvecklingsarbete, konsultation och metodstöd. I dokumentet framgår även att 
medarbetarsamtal och lönesamtal ska genomföras årligen för samtliga anställda och att dessa 
samtal ska omfatta kompetens- och utvecklingsbehov. Koppling mellan resultat och lönenivå 
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ska göras innan lönerevision och efter revisionen kan medarbetare begära ett klargörande 
samtal. 

Lönepolicy (1999). Reviderad (2000 och 2002). Enligt policyn ska kommunens lönepolitik 
bidra till att; 

• verksamhetsmålen uppfylls 
• öka produktivitet, effektivitet och kvalitet 
• motivera och stimulera till goda arbetsresultat 
• trygga personalförsörjningen på kort och lång sikt 
• osakliga löneskillnader som beror på kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller 

sexuell läggning inte förekommer. 
 
Lönepolitiken kräver enligt dokumentet chefer som värderar de anställda utifrån arbetsresul-
tat och förutsätter en dialog mellan chef och medarbetare om mål för arbetet, förväntningar, 
krav, uppnådda resultat och koppling till lön. Lönepolitiken ger möjlighet för medarbetarna 
att påverka sin lön genom att förbättra arbetsresultat, utveckla sitt kunnande samt ta på sig 
mer krävande arbetsuppgifter. 

Kommunens policy ska vara kända av samtliga anställda och ansvarig för att göra denna känd 
för de anställda är berörd arbetsledare.  

Övergripande lönekriterier PU (2005) som riktlinjer för de förvaltningsspecifika lönekriteri-
erna. Förvaltningarna ska i samverkan mellan chef och medarbetare utarbeta förvaltningens 
egna lönekriterier. Kriterierna ska göras kända för samtliga medarbetare och utgöra grund för 
lönesättningen i kommunen. De övergripande lönekriterierna omfattar arbetsmarknad, an-
svar, kompetens och resultat. Såväl formell som reell kompetens ska beaktas vid lönesätt-
ning. De övergripande samt förvaltningsspecifika kriterierna ska fortlöpande utvärderas och 
vid behov revideras. 

Barn- och utbildningsförvaltningens lönekriterier (2005). Förvaltningens lönekriterier för 
lärarna är de enda förvaltningsspecifika, dokumenterade kriterier som presenterats i samband 
med revisionen. Kriterierna omfattar kompetens och pedagogisk skicklighet, ansvarsförmåga, 
samarbetsförmåga, utvecklingsförmåga och resultatförmåga. 

I ekonomikontorets verksamhetsplan 2005-2007 framgår att utvecklingssamtal ska genom-
föras årligen. I dokumentet framgår även att ”under 2005 ska utvecklingssamtalen utvecklas 
så att de också utgör lönesamtal. Utvecklingssamtalen ska därför tidsmässigt planeras in så 
att de sammanfaller med lönerevisionen”. Dokumentet omfattar även kompetensutveckling 
och introduktion. 
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Jämställdhetspolicy fastställd av kommunfullmäktige (1998), reviderad (2005). Dokumentet 
fastslår att kvinnor och män ska ha lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbets-
villkor samt utvecklingsmöjligheter. Förvaltningschefen ansvarar för att ett aktivt och fram-
åtriktat jämställdhetsarbete bedrivs, att alla anställda får information om jämställdhetslagen, 
att uppföljning av den centrala jämställdhetsplanen sker samt att redovisning av övrigt jäm-
ställdhetsarbete görs årligen och redovisas till personal- och jämställdhetsutskottet. 

Central jämställdhetsplan för 2006 beslutad av personal- och jämställdhetsutskottet (2005). 
Förutom jämlika arbetsförhållande omfattar planen lönefrågor med hänvisning till lagstift-
ningens krav på lönekartläggning och analys av osakliga löneskillnader. För kartläggningen 
ansvarar personal- och jämställdhetsutskottet. I dokumentet framgår även att ”medarbetare 
inte får missgynnas pga föräldraskap vad gäller arbetssituation, arbetsuppgifter, löneutveck-
ling eller annan utveckling i arbetet”.  

Introduktion av nyanställda (2004) behandlar ansvar och vilka moment som ska ingå i sam-
band med introduktion av nyanställda i form av en checklista.  
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3. Löneprocess 

Dokumenterad och politiskt antagen löneprocess saknas i Bodens kommun. Vid personal-
kontoret finns dock ett strukturerat arbetssätt och rutiner för löneprocessen som from 2006 
upplevs fungera på ett bra sätt.  

Av intervjuerna som genomförts framgår dock att nedan beskrivning kan tjäna som grov 
skiss för att beskriva flödet från politiska måldiskussioner fram till utbetald lön till medarbe-
taren. Processen nedan avser arbetet under år 2006.  

  

 
3.1 Lönekartläggning 

Sedan 2001 genomförs årliga lönekartläggningar av ansvarig på personalkontoret. Ansvariga 
chefer på förvaltningarna ansvarar därefter för analys av kartläggningen samt att komma med 
förslag till åtgärder. En samlad kommunövergripande analys av kartläggningen görs av per-
sonalkontoret och redovisas för kommunstyrelsens personalutskott.  

Satsningar på prioriterade grupper diskuteras och beslutas i förvaltningschefsgruppen och 
förankras i PU.  

Kartläggningen för 2004 visar enligt dokumentet att ”samtliga löneskillnader som syns i 
materialet kan förklaras med könsneutrala argument som exempelvis personlig duglighet, 
ålder, anställningstid och s k marknadsfaktor”. Av kartläggningen framgår bl a följande: 

Prioriterings-
diskussion om 
förhandlings-
utrymmet 

Politiska 
beslut efter 
förslag från 
ledningen

Överläggning  
med de fackliga 
organisationerna 
samt beslut om 
förhandlingsord
ningen 

Lönesamtal/fördel
ningsförhandling  

Medarbetaren 
får sin lön  

Beslut om ny lön 
och information 
till medarbetaren 
och lönekontoret 

Fackens 
yrkanden 

Lönekart-
läggning 

Löne-
statistik  
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• Medellönen för män och kvinnor som är arbetsledare (utan akademisk utbildning) 
skiljer med 4 %. 

• Medellönen för män och kvinnor som är arbetsledare (med akademisk utbildning) 
skiljer med 7 %. 

• Medellönen för män och kvinnor som är assistenter skiljer med 12 %. 

• Medellönen för män och kvinnor som är lärare skiljer med 5 %. 

• Medellönen för män och kvinnor som är vårdpersonal skiljer med 2 %. 

Av lönestatistiken som framtas inför prioriteringsdiskussionerna som de fackliga organisatio-
nerna och cheferna har tillgång till inledningsvis i processen. Av den interna statistiken fram-
går olika yrkesgruppers medellön, min lön, max lön m m samt antalet inom yrkesgrupperna. 
Av kommunförbundets statistik framgår skillnaderna inom länets kommuner.  

Inom ramen för ”Lönevågen” som är den modell som lönekartläggningen genomförs enligt 
bedöms personalens lön utifrån fem könsneutrala kriterier: marknad, personlig duglighet, 
anställningstid, ålder samt arbetsvärdering. 

För 2005 gäller inom socialförvaltningen att lön sätts utifrån individuella justeringar utifrån 
framförallt anställningstid och utbildningsnivå och inte genom generella procentuella påslag  

Inom barn- och grundskoleförvaltningens lärare har fullt ut individuell lönesättning medan 
inom Kommunal sker lönesättningen genom generella påslag och justering av snedsitsar.    

Till stöd för cheferna i verksamheten har i organisationsförändring under 2005 skapats en 
HR-grupp i kommunen. Ansvarsområden har fördelats inom gruppen. Ansvaret innebär att 
vara ledande i utvecklingsarbetet inom respektive ansvarsområde och fungerar som konsulta-
tivt stöd till alla chefer i kommunen samt utbilda alla chefer/ledare.  

Ansvariga chefer inom socialförvaltningen har påbörjat kartläggning av kompetens och 
analys av osakliga löneskillnader.  

 

3.2 Lönekriterier 
Centrala lönekriterier är framtagna under 2005 och målet är att respektive förvaltning under 
2006 ska framta egna nedbrutna lönekriterier anpassade efter sin verksamhet. Detta arbete 
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pågår och revisionen kan påvisa att förvaltningarna kommit olika långt i löneprocessen vilket 
tydliggjort behovet av att kompetensutveckla och engagera samtliga chefer i processen. 

Av förhandlarnas bedömning framgår att barn- och utbildningsförvaltningen och vårdförbun-
det nått längst i processen medan kommunal fortfarande saknar dokumenterade lönekriterier 
och inte heller genomför lönesamtal.  

Vi konstaterar att barn- och utbildningsförvaltningen har framtagit förvaltningsspecifika 
lönekriterier för lärarna. Lönekriterier finns framtagna endast för lärarna och dessa har revi-
derats i september 2005 för en anpassning till nya läraravtalet till 2006 års löneförhandling. 
Dessutom framgår av överläggningen med de fackliga organisationerna under 2005 att målet 
är att medarbetarna ska ha tillit till att lönesättning och att löneutvecklingen är rättvis. Med-
arbetar- och lönesamtal ska genomföras årligen vid separata tillfällen och samma nycklar för 
lönesättning ska användas på samtliga skolområden. Vi kan inom ramen för denna gransk-
ning inte verifiera om detta uppnåtts.  

 

3.3 Lönesättning 
Rutinerna för lönesättning skiljer sig mellan lönerevision och nyrekryteringar. Ansvaret för 
lönesättning vid lönerevision har personalutskottets ordförande medan lönesättning vid ny-
rekryteringar har förhandlarna på personalkontoret. Lönesättningen sker med stor delaktighet 
av ansvariga chefer.   
 
Arbetet med chefernas kompetensutveckling avseende ansvar och arbetsgång i löneprocessen 
har påbörjats. Löneförhandlarna har tagit fram utbildningsmaterial och utbildat samtliga 
chefer i verksamheten.  

3.3.1 Lönerevision 
Kommunens tre löneförhandlare har en central roll i lönerevisionsarbetet. Utifrån deras 
inbördes arbetsfördelning framgår att de ansvarar för var sin verksamhet (barn- och utbild-
ningsförvaltningen, socialförvaltningen och övriga förvaltningar). Förhandlarnas roll är att 
stödja och hjälpa cheferna inom förvaltningen, ”utgöra en motor i processen” och bistå admi-
nistrativt med underlag och statistik.  

Sedan politikerna har bestämt vilket ekonomiskt utrymme som ska gälla för årets lönerevi-
sion sätter förhandlingsprocessen igång. Personalutskottets ordförande undertecknar för-
handlingsprotokollet vid löneöversynen. Efter att det politiska utrymmet fastställts sker en 
fördelningsförhandling av löneutrymmet per förvaltning som slutligen ska fördelas utifrån 
resultat och lönekriterier på verksamhetens medarbetare. Riktlinjer saknas avseende fördel-
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ningar och prioriteringar på olika grupper. Detta förhandlas fram årligen i de gemensamma 
överläggningarna.   

• En oskriven regel förekommer dock avseende ”nollbud”. Dessa ska vara väl motive-
rade och förankrade i förvaltningschefsgruppen. Exempel på när detta kan förekomma 
är vid ev omplaceringar och förändrade arbetsuppgifter som innebär att medarbetaren 
går från en befattning med ett högre löneläge till en befattning med lägre löneläge.  

• Föräldraledig personal ingår som övriga i löneförhandlingen (regleras i föräldraledig-
hetslagen).  

• Helt sjukskrivna ingår som övriga i löneförhandlingen. Förhandlingsutrymmet avgörs 
varje år.   

• Enligt gällande avtal omfattas inte vikarier i ordinarie översyn. Sedan några år till-
baka behandlas dock vikarier i Bodens kommun som tillsvidareanställda i samband 
med löneöversynen enligt löneförhandlarna.  

Efter lönerevisionen sammanställer förhandlarna resultatet och kontrollerar att avtal och 
politiska beslut efterlevs. Lönefördelning utöver beslutat och tilldelat löneutrymme returneras 
till ansvarig chef. Utfallet/sammanställningen för 2005 års revision visar att de procentuella 
fördelningarna överensstämmer med såväl avtal som politiska beslut om prioriteringar.  

De centrala satsningar som görs följs upp av personalkontoret medan de satsningar som görs 
inom förvaltningarnas löneutrymme följs upp av respektive förvaltning. Det sker dock ingen 
central och sammanställd uppföljning av lönepolitikens resultat, dvs att satsningarna verkli-
gen nått rätt prioriterade grupper och personer och gett det resultat som efterfrågades. Den 
särskilda satsningen på förskollärare och fritidspedagoger som genomfördes under år 2005 
gällde enligt skolchefen framförallt en höjning av ingångslöner för att möta det golv som av-
talet har gällande ingångslöner 2007. Satsningen har enligt skolchefen följts upp inom barn- 
och utbildningsförvaltningen. 

3.3.2 Lön vid nyrekrytering 
För 2006 gäller att löneförhandlarna tar fram förslag på grundlöner som delegerats till perso-
nalutskottets ordförande att godkänna. För att inte skapa löneglidning eller medverka till att 
oskäliga löneskillnader skapas har förhandlarna delegation att lönesätta nyrekryterad perso-
nal. Detta sker dock i samråd med den rekryterande arbetsledaren/chefen.  

Lönesättning vid nyrekrytering föregås av analys av befintlig lönebild av liknande befatt-
ningar på arbetsplatsen och kontroll av marknadslöner och sker i samråd med ansvarig chef.  
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Brister i lönesättningen har noterats av löneförhandlarna i de fall inte samtliga dokumente-
rade meriter inkommit i samband med framförallt vikarietillsättning vilket riskerar en för låg 
ingångslön. Vikten av att infordra samtliga dokumenterade meriter har påtalats via skrivelser 
till samtliga chefer under ett antal år.  
 

3.4 Lönesamtal 
Enligt såväl arbetsmiljölagen som kommunens egna målsättningar ska årligt lönesamtal 
hållas mellan chef och medarbetare. Av intervjuerna med såväl chefer som medarbetare 
framgår att lönesamtal inte förekommer i önskvärd omfattning.  

Lönesamtal förekommer som en del av utvecklingssamtalet eller som enskilt lönesamtal. På 
socialförvaltningen sker enligt intervjuerna inte lönesamtal överhuvudtaget medan barn- och 
utbildningsförvaltningen har separerade löne- och medarbetarsamtal.  

Informationen och kommunikationen om den nya lönen är bristfällig och framgår endast av 
lönespecifikationen eller som bäst av ett skriftligt brev om fastställandet av ny lön. Motiver-
ing och bedömningsgrunderna till ny lön har givits endast om den anställde själv krävt detta. 
Medarbetarna ställer sig mycket frågande till att rutinen om lönesamtal inte efterlevs av che-
ferna och menar att cheferna måste få en ökad förståelse för medarbetarnas behov i denna 
process.  
 

3.5 Lönetillägg/löneförmåner 
Utöver ordinarie lön förekommer en hel del lönetillägg. Formell riktlinje om vilka tillägg 
som gäller samt beloppsgränser saknas för tidsbegränsade lönetillägg.  

Löneförhandlarna har delegation för beslut om tidsbegränsade lönetillägg, omfattning. Till 
föreslagna lönetillägg ska medfölja väl motiverade argument av ansvarig chef/arbetsledare.  

Intervjuerna visade att det inom framförallt socialförvaltningen finns ett flertal lönetillägg 
sedan ett antal år tillbaka som exempelvis gruppledartillägg, tillägg för systemansvar, för 
kvällstjänstgöring, för vissa dagverksamheter, för viss spetskompetens samt vårdtyngds-
tillägg. Vissa av dessa är av sådan karaktär att de enligt förhandlarna mycket väl kan inrym-
mas inom ramen för det ordinarie arbetet. Det pågår för närvarande ett översynsarbete inom 
socialförvaltningen för att renodla tilläggen.  

När det gäller förmåner finns i kommunen en friskvårdsförmån beslutad. Förmåner som ges 
enligt individuella chefsavtal som exempelvis pensionsuppgörelser antas och beslutas av 
politiker och sker individuellt. Gemensam riktlinje när det gäller förmåner saknas i kommu-
nen.  
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4. Personal- och kompetensutvecklingsprocess  

4.1 Kompetensförsörjningsplan 
Kompetensförsörjningsplanen ska tjäna som underlag för planeringen av kompetensutveck-
lingen inom kommunen och förvaltningarna. Av granskningen framkommer att en över-
gripande och samlad kompetensförsörjningsplan saknas i Bodens kommun. Kommunens HR-
nätverk har dock uppdraget att ta fram en sådan under 2006. Dock görs löpande beräkningar 
av rekryteringsbehovet utifrån pensionsavgångar.    

 

4.2 Utvecklingssamtal 
Såväl i arbetsmiljölagen som i kommunens egna mål framgår att medarbetarna ska ha ett 
årligt medarbetarsamtal med sin närmaste chef i syfte att utveckla sin arbetsmiljö och sin 
arbetsinsats.  

Av granskningen framgår att det skiljer väsentligt mellan våra granskade verksamheter. Det 
förekommer kontinuerliga, men inte alltid årliga, utvecklingssamtal i vilka arbetsresultat, 
problem, trivsel m m diskuteras.  

 

4.3 Individuella kompetensutvecklingsplaner 
En del i syftet med utvecklingssamtalet är att fastställa medarbetarens kompetensutveck-
lingsbehov. Granskningen visar att individuella kompetensutvecklingsplaner inte förekom-
mer i önskvärd omfattning.  

För lärarna ska enligt skolutvecklingsavtalet individuella utvecklingsplaner finnas. På grund 
av många nya rektorer har en överenskommelse med fack inneburit att dispens erhållits om 
ett årligt medarbetarsamtal i vilket både utveckling och lön avhandlas trots att dessa samtal 
ska ske vid separata tillfällen enligt kommunriktlinjerna. För förskollärare och fritidspedago-
ger budgeteras 5 dagars utbildning per person och år.  

Individuella utvecklingsplaner saknas inom socialförvaltningen. Inom omsorgen efterfrågas 
dessutom bättre introduktion ute i verksamheten i samband med nyanställning.  
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4.4 Validering  
I januari 2006 planeras en träff i Fyrkanten för att bilda ett eventuellt kompetensutvecklings-
nätverk med ett gemensamt kompetensråd i syfte att finna samordningsvinster och erfaren-
hetsvärden.  

Såväl inom socialförvaltningen som inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår valide-
ring av ett antal personer i syfte att höja deras kompetens i samarbete med bl a Lärcentrum.  

 

4.5 Utveckling 
Kommunen har som mål i den strategiska planen att minst 90 % av cheferna under 2005 ska 
ha deltagit i någon form av aktivitet för att utveckla sitt ledarskap. Vi kan inom ramen för 
denna granskning inte verifiera om detta uppnåtts. Målet är enligt kommunens personalchef 
uppfyllt. 

Under våren planeras ett ledarutvecklingsprogram påbörjas. Utredningen berör möjligheten 
till omplacering av långtidssjukskrivna inom kommunen. Enligt personalchefen ska ompla-
cering gå före utannonsering av vakant tjänst. Däremot ska det alltid vara en regelrätt pröv-
ning av omplaceringen. Vid intervjuerna framkom önskemål om att även befintlig personal 
ska ges möjlighet att söka dessa vakanta tjänster.   

Även den centrala delegationen av lönesättningen för nyrekryteringar som för närvarande 
ligger på löneförhandlarna håller på att ses över. Målet är även att cheferna i större utsträck-
ning än idag själva ska träffa och överlägga med de fackliga företrädarna.   

Samarbetet inom Fyrkanten har inlett ett utvecklingsarbete tillsammans avseende såväl 
kompetensförsörjningsanalyser och avseende förhandlings-/löneprocessen. 
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5. Enkätresultatet 

5.1 Chefernas uppfattningar 
Samtliga chefer inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har fått 
besvara en webb-enkät bestående av 30 frågor kring kommunens personal- och lönepolitik. 
Enkäten skickades till 70 chefer och har besvarats av 45 vilket ger en svarsfrekvens på 60 %. 
Vi gör bedömningen att underlaget är något osäkert och bör därför inte ligga till grund för 
några långtgående slutsatser. Vi presenterar resultatet i bilaga 1 specificerat per granskad för-
valtningen. Fråga 6 och 7 avser skriftliga kommentarer som vi beaktat i rapportens övriga 
delar. 

Vi kan se skillnader mellan förvaltningarna. Barn- och utbildningsförvaltningen ger över-
vägande mer tydliga och enhetliga värden i enkäten. Socialförvaltningen svarar i större ut-
sträckning med ”vet ej” svarsalternativ än vad barn- och utbildningsförvaltningen gör.  

Avseende frågorna som rör lönediskriminering svarar båda förvaltningarna i stor utsträckning 
”vet ej” på frågorna. Likaså gäller frågorna om prioriterade satsningar efterlevs samt om ej 
jämställda löner kartläggs, analyseras och åtgärdas.  

Sammanfattningsvis ger enkätresultatet en, enligt vår bedömning, splittrad bild av chefernas 
uppfattningar.  
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6. Revisionell bedömning 

Vi gör bedömningen att nämnderna i Bodens kommun inte i tillräcklig omfattning efterlever 
beslutade riktlinjer och lagstiftning på personal och löneområdet. Vi ser positivt på att kom-
munen är inne i ett pågående utvecklingsarbete framförallt kring löneprocessen med fram-
tagandet av lönekriterier, chefsutbildning, samarbete i Fyrkanten kring kompetensförsörj-
ningsfrågorna samt validering av kunskap i verksamheten. Dock anser vi att de politiska styr-
dokumenten bör revideras och synkroniseras med varandra och den strategiska planen.  
 
Vi anser att kommunen i sitt utvecklingsarbete bör beakta följande utvecklingsområden som 
framkommit i denna granskning: 
 

• Ta fram rutiner för prioriteringsprocessen och förhandlingsprocessen så att Boden 
tidsmässigt kan vara klar tidigare än för närvarande med samtliga löneuppgörelser.  
Nuvarande eftersläpning är inte tillfredsställande. Vi gör bedömningen att det skulle 
underlätta om politiskt beslut om ramar för lönepott tas på våren i samband med 
budgetarbetet för kommande år.  

 
• Tydliggöra de politiska målen i styrdokumenten avseende kommunens lönepolitik. 

 
• Se till att rutiner för årliga lönesamtal är tydliga och att de efterlevs i verksamheten 

samt förtydliga kommunikationen och informationen till medarbetaren om motivering 
till lönesättningen.  

 
• Nogsamt följa och stötta förvaltningarnas utvecklingsarbete med att ta fram lokala 

lönekriterier.  
 
• Tillse att rutiner skapas och efterlevs avseende individuella utvecklingsplaner för 

medarbetaren som ett led i kompetensutvecklingen.  

• Tydliggöra ansvaret och rutiner för uppföljning av att prioriteringar/satsningar faller 
ut som beslutats i löneprocessen.  

 
• Skapa en tydlig och enhetlig dokumentation avseende lönetillägg och dess tillämp-

ning.  
 

• Utveckla rutiner för uppföljningen av lönerevisionens utfall t ex per enhet istället för 
endast på övergripande nivå.  

 
• Tydliga rutiner för vikarierekrytering vad avser underlag och meritlistor. 
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Bilaga 
 

 Socialförvaltn. 
Barn- och 
utbildningsförvaltn. 

 Ja Nej Vej ej Ja Nej  Vet ej 
01. Finns aktuell bild av aktuellt 
kompetensbehov? 10 10 9 13 1 1 
02. Kartläggs, analyseras och 
åtgärdas ojämn könsfördelning? 2 18 9 7 3 5 
03. Hur ser framtida tillgång på 
arbetskraft ut för din verksamhet? 2 18 9 12 2 1 
04. Hur arbetar man med 
introduktion?             
05. Finns särskilt 
introduktionsprogram? 23 5 1 10 3 2 
06. Vem ansvarar för lönesättning 
och beslut om övriga förmåner? Titel             
07a. Hur fördelas lönepotten på 
tillsvidareanställda?             

07b. Hur fördelas lönepotten på 
korttidsvikarier?             

07c. Hur fördelas lönepotten på 
långtidsvikarier?             

08a. Är lönepolicyn ett levande 
dokument? 8 12 9 10 2 3 

08b. Används lönepolicyn? 10 9 10 11   4 

09a. Finns lönekriterier beslutade? 5 22 2 13   2 

09b. Används lönekriterierna vid 
lönesättning? 4 23 2 10 1 4 

10. Finns arbetsplatsmål framtagna? 15 12 2 10 3 2 
11. Är dessa mål kopplade till 
resultat, kvalitet och lönesättning? 1 22 6 10 2 3 

12a. Mäts arbetsresultat? 6 22 1 8 5 2 

12b. Om ja, på vilket sätt?             
13. Förs regelbundna löne- och 
utvecklingssamtal? 20 9   13 1 1 

14. Sker en konkret koppling till 
arbetsplatsmål och lönekriterier? 3 24 2 10 3 2 
15. Ingår föräldralediga vid 
fördelning i ordinarie lönerevision? 28   1 12   3 
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Socialförvaltn. 

 
Barn- och 
utbildningsförvaltn. 

 Ja Nej Vej ej Ja Nej  Vet ej 
16. Finns individuella 
kompetensutvecklingsplaner för alla 
anställda? 3 24 2 11 1 3 

17. Upprättas utvecklingsplaner vid 
de tillfällen inget lönelyft enligt 
centralt avtal beslutas? 1 12 16 5 3 7 

18a. Efterlevs alltid beslut om 
prioriterade satsningar? 4 2 23 10   5 

18b. Följs detta upp? 3 1 25 9   6 

19. Kartläggs, analyseras och 
åtgärdas ej jämställda löner? 8 7 14 6 1 8 

20. Förekommer lönediskriminering 
(oavsett kön) 9 7 13   6 9 

21. Vad gör ni konkret för att 
undvika lönediskriminering?             
22. Dokumenteras åtgärder som 
vidtas för att undvika 
lönediskriminering? 1 5 23 1 6 8 

23. Finns rutiner för kontroll av om 
lönediskriminering förekommer? 1 3 25 4 2 9 

24. Vidtas åtgärder vid konstaterad 
lönediskriminering? 2 2 25 6 1 8 
25. Sker jämförelse med 
arbetsmarknadens löner vid 
lönesättning? 7 6 16 6 3 6 
26a. Påverkar tillgången på 
arbetskraft lönesättningen vid 
nyrekrytering? 7 7 15 7 5 3 
26b. Påverkar tillgången på 
arbetskraft lönesättningen för 
befintlig personal? 6 13 10 2 11 2 

27. Finns belöningspolicy? 1 22 6 4 3 8 

28. Är övriga förmåner 
dokumenterade? 11 4 14 5 4 6 
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Socialförvaltn. 

 
Barn- och 
utbildningsförvaltn. 

 Ja Nej Vej ej Ja Nej  Vet ej 

29a. Finns kännedom om förmåner 
hos samtliga anställda? 9 13 7 7 4 4 

29b. Vem ansvarar för att sprida 
informationen?             

30a. Följs personalförmåner upp? 6 4 19 9 1 5 

30b. Hur säkerställs enhetlig 
hantering?             
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