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Syftet med lönepolicyn är att utifrån gemensamma arbetsgivarvärderingar skapa löneformer som
motiverar, engagerar, utvecklar och stimulerar medarbetarna till goda arbetsinsatser, så att målen
för vår verksamhet uppnås och att individens utveckling främjas.
Lönesättning ska bidra till att KFAB:s verksamhet bedrivs effektivt. Lönerna är individuella och
differentierade och baseras på de krav som ställs på arbetet och medarbetarens kompetens och
arbetsresultat.
Lönen ska vara marknadsmässig för att ge förutsättningar att rekrytera och behålla kompetenta
medarbetare. Lönesättningen ska även stimulera goda arbetsprestationer och utveckling i arbetet.
Lönesättningen ska hindra att det uppstår diskriminerande löneskillnader.

Grundläggande principer för löneutveckling/lönesättning
•
•
•
•
•

•

Lönen ska vara individuell och differentierad.
Grunden för lönesättningen bygger på arbetets innehåll, svårighetsgrad, prestation och
marknadslöneläge som tillsammans eller var för sig påverkar lönens storlek.
Lönen ska stimulera arbetstagarnas förmåga att bidra till ökad effektivitet i verksamheten.
Lönen ska stimulera och motivera goda arbetsinsatser och arbetstillfredsställelse, samt
främja den anställdes personliga utveckling.
Löneskillnader får inte bero på kön, etniskt ursprung, facklig tillhörighet eller andra faktorer
som är reglerade i lag, och som är utan tydlig koppling till den anställdes arbetsinsats och
kompetens.
Löneskillnader ska inte bero på anställningsform.

Ansvarsfördelning
Chef med personalansvar och rätt att bedöma lön ansvarar för bedömning av medarbetarnas
arbetsinsats, att samtal genomförs och för medarbetarnas lönesättning.
Medarbetaren ansvarar för att vara väl förberedd vid samtalen genom att känna till KFAB:s
lönepolicy och löne/bedömningskriterier.
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Bedömning vid lönesättning
Lönen består i huvudsak av följande tre olika delar som tillsammans eller var för sig påverkar lönens
storlek:
•
•
•

Befattningens innehåll och svårighetsgrad
Prestation, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav, det individuella resultatet och
prestationen
Marknadslöneläget inom regionen

Befattningens innehåll och svårighetsgrad:
KFAB arbetar med Klassigo-koder – ett system där man klassificerar arbeten inom
fastighetsbranschen. I Klassigo-systemet klassificeras befattningar och de arbetsuppgifter som ingår
däri – inte individen som innehar befattningen och utför arbetsuppgifterna. Det är endast
arbetsinnehållet i befattningen som avgör vilken Klassigo-kod som ska användas på respektive
tjänst/befattning.
Prestation:
Prestationsdelen av lönen ska vara ersättning för medarbetarens arbetsresultat, måluppfyllelse och
bidrag till verksamhetsutvecklingen kopplat till det egna uppdraget. Prestationsdelen är den del av
lönen som belönar hur medarbetaren utför sitt arbete och förknippas ofta med individuell
lönesättning. Syftet är att arbetstagarens resultat och löneutveckling ska knytas samman, så att det
positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Bedömningen görs utifrån hur väl
medarbetaren uppfyller specifika kriterier för verksamheten.
Marknad:
Med marknaden avses här att utbud och efterfrågan av arbetskraft kan påverka ingångslöner och
övriga lönenivåer. Arbetsgivaren kan behöva betala en högre lön för att kunna rekrytera och behålla
medarbetare.

Löne- och bedömningskriterier
I nedanstående tabell visas individuella löne-/bedömningskriterier och definitioner. Kriterierna och
definitionerna ska diskuteras på arbetsplatsen av chef och medarbetare tillsammans, ex vis på en
APT. Kriterierna fastställs efter samverkan.
Börja med att välja ut de kriterier som passar arbetsplatsen, diskutera innebörd och tolkning. Genom
detta arbetssätt blir kriterierna och definitionerna väl kända för varje medarbetare.
De fyra prestationsnivåerna ska ses som en hjälp för bedömning under samtalet och är inte direkt
kopplade till en viss summa i löneökning.
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Mall med löne- och bedömningskriterier:
Löne/bedömningskriterier

Resultatinriktad

Samarbete och
samverkan

Service-/
kundorienterad
Problemlösning
Initiativ

Ansvarstagande

Engagemang
Flexibilitet

Definitioner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extra
ordinär

Uppfyller
mer
än väl
ställda
krav

Uppfyller
ställda
krav

Uppfyller
inte
ställda krav

Notering

Arbetar i enlighet med planer och mål.
Arbetar effektivt och rationellt.
Bidrar till verksamhetsförbättringar.
Tar del och delar med sig av kunskap, erfarenheter
och information.
Arbetar för en fungerande grupp.
Lyssnar och kommunicerar med sin omgivning.
Arbetar utifrån kundens behov och bolagets resurser.
Har ett professionellt bemötande.
Har vilja att företräda KFAB utåt.
Löser problem och hanterar konflikter
Tar initiativ till insatser och förbättringar.
Kan arbeta självständigt.
Motiverar och engagerar andra i sin omgivning.
Ansvarsmedveten och pålitlig, det som ska göras blir
gjort.
Fattar beslut när det krävs.
Medverkar aktivt på APT.
Har ett professionellt förhållningssätt.
Visar engagemang och intresse i arbetet.
Bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Utför och förändrar arbetsinnehållet i enlighet med
bolagets mål.
Har viljan att fortlöpande utveckla sig i sitt arbete.
Är öppen för att ställa om sig till olika förutsättningar
och situationer.
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Mall med ytterligare löne-/bedömningskriterier för chefer:
Löne/bedömningskriterier

Definitioner

Förhållningsättet till medarbetare:

Kännetecknas av:
• Empati
• Engagemang
• Kommunikation
• Tillgänglighet
• Tilltro till individens resurser
• Tydlighet
Innebär att vara lojal mot den
demokratiska processen genom att:
• Ansvara för att lagar,
förordningar och
policydokument följs och är
kända av medarbetarna.
• Svara för rättssäkerhet,
likställighet och öppenhet
inför kunderna.
• Vara företrädare för bolaget
som helhet, genom att ha en
helhetssyn på bolagets
verksamhet.
• Klarar ekonomiska ramar och
mål för den enhet man
ansvarar för.
• Hushålla med enhetens
resurser och får
medarbetarna att ta ett
ekonomiskt ansvar i det
vardagliga arbetet.

Förhållningssättet till arbetsgivarrollen:

Ekonomisk kompetens

Extra
ordinär

Uppfyller
mer
än väl
ställda
krav

Uppfyller
ställda
krav

Uppfyller
Inte
ställda
krav

Notering
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Bedömningsnyckel
Bedömningsnyckel är ett hjälpmedel för att tydliggöra vad som avses med de kriterier och
definitioner som tagits fram. Genom att diskutera och fastställa gränserna i bedömningsnyckeln, vilka
attityder och handlingar som nivåerna avser, skapar man en större förståelse för bedömningen. Det
är viktigt att man på arbetsplatsen diskuterar de fyra prestationsnivåerna utifrån det uppdrag som
finns.
Prestation
Extra ordinär

•
•
•
•

Uppfyller mer än väl
ställda krav

•
•
•
•

Uppfyller ställda krav

•
•
•
•

Uppfyller inte ställda
krav

•
•
•

Har en unikt bred och djup kompetens för sitt arbete.
Är sällsynt yrkesskicklig och självständig och tar gärna på sig mer
kvalificerade arbetsuppgifter.
Söker själv ny kunskap och tar initiativ till att utveckla
arbetsplatsen och metoder i arbetet.
Bidrar i mycket hög utsträckning till verkställighet.
Har mycket god yrkesskicklighet och tar ansvar för att utveckla den
egna kompetensen.
Använder aktivt sina kunskaper så att verksamheten utvecklas.
Är mycket aktiv på APT och i projektgrupper av olika slag.
Tar gärna på sig nya arbetsuppgifter och tar ansvar för att dessa
sköts på ett bra sätt.
Deltar i det gemensamma arbetet.
Deltar i diskussioner och aktiviteter som rör den egna
verksamhetens utveckling.
Tar på sig nya arbetsuppgifter om så krävs.
Bidrar till att saker blir lösta och har fokus på verksamhetens mål
och inriktning.
Utvecklar inte sitt eget eller arbetslagets arbete.
Visar litet intresse för att ta till sig nya uppgifter och utmaningar.
Håller sig inte ajour med nya produkter, lagar, rutiner, debatter
mm inom verksamhetsområdet.
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Medarbetarsamtal
Chefen bokar tid med den anställde för ett medarbetarsamtal. Avsätt god tid och se till att ni sitter
ostört. Medarbetaren och chefen ska ha förberett sig inför mötet genom att ha läst igenom
lönepolicyn och löne-/bedömningskriterierna. Med hjälp av kriterierna sker en dialog som kartlägger
nuläget, d.v.s. hur väl medarbetaren uppfyller kriterierna idag. Samtalet syftar framåt och planlägger
vad som krävs för att nå uppsatta mål, t.ex. om medarbetaren behöver någon form av
kompetensutveckling.
Medarbetarsamtalet bör ligga så snart som möjligt efter avslutad löneöversyn, och bör ske i perioden
april-oktober. Detta för att medarbetaren ska få tid att nå uppsatta mål tills lönesamtalet, då en
utvärdering sker.
Chef och medarbetare förbereder sig genom att tänka igenom följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur ser medarbetarens arbetssituation ut?
Finns det behov av kompetensutveckling?
Finns det behov av personlig utveckling för att stärka medarbetaren?
Vilka mål och utvecklingsområden finns?
Hur ser arbetsansvaret ut för medarbetaren?
Hur uppfattas förhållandet mellan chef och medarbetare?
Hur ser målbilden ut – KFAB:s och de individuella målen?
Frågor kring lönepolicy och löneutvecklingen?
Förändringar som vill uppnås?

Resultatet av samtalet skrivs ner i handlingsplanen, bilaga 1.
Handlingsplanen är ett arbetsmaterial som är personligt och ska förvaras så att ingen obehörig kan ta
del av det.

Lönesamtal
Chefen bokar tid med medarbetaren för ett lönesamtal. Förbered samtalet med att ta fram mallen
för löne-/bedömningskriterier och den handlingsplan som gjordes vid medarbetarsamtalet. Chefen
återkopplar till dokumenten och med stöd av kriterierna gör chefen en bedömning av medarbetarens
arbetsinsats under året.
Chefen och medarbetaren diskuterar bedömningen. Efter avslutat samtal redovisas den nya
heltidslönen i bilaga 2. Chef och medarbetare intygar med underskrift att samtalet har genomförts.
Ambitionen är att medarbetaren ska vara nöjd med kvalitén på samtalet. Medarbetaren ska också ha
fått en motivering utifrån vilka grunder den nya lönen satts och vad som krävs för en fortsatt
löneutveckling.
Om medarbetaren inte haft något lönesamtal, eller i samtalet inte fått någon motivering till den nya
lönen, kan medarbetaren vända sig till sin fackliga organisation.
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Bilaga 1 till Lönepolicy

Medarbetarsamtal – Handlingsplan

*Arbetssituation
(Trivsel, stress, arbetskamrater, miljö)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

*Rätt utbildning
(Behov av kurser)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

*Utveckling
(vad vill du? Samma arbetsuppgift?)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

*Arbetsansvar
(Befogenheter, arbetsbeskrivning)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

*Hur uppfattar du din chef
(Tydlighet, styrning)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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*Mål
(Kfab:s mål, ditt mål)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

*Lön
(lönepolicy, löneutveckling)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

*Bra / mindre bra sidor
(Vad du gör bra / bli bättre på)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

*Övriga frågor
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Bilaga 2 till Lönepolicy

Lönesamtal
Datum:

______________________

Ärende:

Lokal lönerevision år _________

Parter:

Arbetsgivare

Kungsörs Fastighets AB

Arbetstagare

_______________________________

Efter gemensamma överläggningar enades parterna om att din lön fr o m
___________________ skall vara ______________________ kr/mån vid 100 % tjänstgöring.

Övriga villkor enligt anställningsavtal.

_______________________
Kungsörs Fastighets AB

__________________________
Arbetstagare
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