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Du och alla anställda i 
Katrineholms kommun, är en 
resurs för att ge medborgarna 
bästa möjliga service – en 
avgörande framgångsfaktor i 
alla våra verksamheter. Du som 
arbetar i Katrineholms kommun 
ska därför ges möjlighet att 
utvecklas i din yrkesroll. Som 
medarbetare har du inflytande 
över och möjlighet att påverka din 
egen arbetssituation. Det är vår 
personalpolitik! 

Framgången består i att vi alla är 
delaktiga, engagerade och stolta 
över att arbeta i Katrineholms 
kommun. Då blir vi goda 
ambassadörer för kommunen, 
med ett trevligt och professionellt 
bemötande. Det är i mötet med 
våra invånare, företagare och 
besökare som bilden ”läge för liv 
och lust” skapas. Alltså bilden av 
Katrineholm. 

Katrineholm kommuns 
personalpolitiska program ger 

vägledning i hur vi gemensamt ska 
jobba för att nå verksamheternas 
mål. Målet ska vara självklart. 
Alla som arbetar i Katrineholms 
kommun ska känna att det är 
roligt, motiverande och viktigt 
att gå till jobbet. Din insats är 
betydelsefull.  

Självklart räcker det inte bara med 
att lägga fram ett personalpolitiskt 
program. Arbetet med att ha en 
god och utvecklande arbetsplats 
måste pågå varje dag och alla 
medarbetare är lika viktiga i det 
arbetet. Vi hoppas att du som 
medarbetare är stolt över din 
arbetsplats och det arbete du 
utför. För det ska du vara!  

Stort tack till dig för ett fantastiskt 
arbete! 

Frågor på det? 
Läs gärna vidare!

Ordförande i personalutskottet 

I det här dokumentet hittar  du en beskrivning av vad ett 
personalpolitiskt program är och ledord som ska guida dig som 
medarbetare i ditt arbete. Programmet är framtaget i samarbete 
med medarbetare och fastställt av våra politiker.

Inledning 
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Vart vill vi?
Kommunens arbetsgivarpolitik ska 
leda till goda arbetsplatser, där varje 
medarbetare känner arbetsglädje 
och stolthet, har inflytande och 
möjlighet att utvecklas och vara en 
del i kommunens gemensamma 
välfärdsarbete. Målet är att alla 
medarbetare går till sitt arbete med 
stort engagemang och lust att göra 
skillnad.

Vad menar vi?
Politiker och anställda i Katrineholms 
kommun har ett gemensamt uppdrag. 
Vi ska alla se till att medborgarna 
i kommunen får den service som 
var och en behöver i livets olika 
skeden. Vårt arbete ska utföras så 
att medborgarnas intressen och 
behov sätts är i centrum. Servicen ska 
vara ansvarsfull, effektiv och av god 
kvalitet.

Hur gör vi?
Det personalpolitiska program-
met är ett inriktningsdokument 
som övergripande beskriver 

kommunens arbetsgivarpolitik 
utifrån kommunens vision Läge för 
liv & lust och kommunplanens mål 
om Attraktiv arbetsgivare.   
Syftet är att fördjupa och förtydliga 
kommunens arbetsgivarpolitik, 
ge en långsiktig inriktning och 
tydliggöra strategier för att nå den. I 
programmet lyfts sex områden fram 
som är viktiga för att framgångsrikt 
kunna driva verksamheten. Dessa 
områden är: 
• Värdegrund  
• Medarbetarskap & Ledarskap
• Kompetensförsörjning 
• Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö  
• Jämställdhet & Mångfald 
• Lön & förmåner

Uppföljning
Programmet utgår från kommun-
planen som förtydligar/tydliggör 
den personalpolitiska inriktningen 
i Katrineholms kommun; vad vi 
vill, vad vi menar och hur vi gör 
för att nå dit. Uppföljning sker 
inom personalredovisningen i 
delårsrapporter och årsredovisning.

Större delen av den kommunala servicen uppstår i möten 
mellan människor. Det är också i de goda mötena som 
uppdraget, att sätta medborgarnas intressen och behov i 
centrum, blir verklighet.

Verktyg 
• Vision 2025
• Kommunplan 
• Styrprocessen 
• Personalpoitiskt program

Personalpolitik

44
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Foto: Hanna Maxstad

Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – 
för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är 
också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, 
gemenskap, upplevelser. 
Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.



Vart vill vi?
All verksamhet som bedrivs i 
Katrineholms kommun vilar på 
en tydlig värdegrund som vi kort 
och gott kallar RÖTT. R som i 
Respekt, Ö som i Öppenhet och 
två T som står för Tydlighet och 
Tillit. Värdegrunden säkerställs 
genom att vi som medarbetare 
är medvetna om och delar 
vad Katrineholms kommun 
står för. Vi medarbetare delar 
värdegrunden oavsett vår roll, 
funktion eller position. Varje 
medarbetares resultat, agerande 
och förhållningssätt vilar på 
värdegrunden och skall synas i 
mötet med varandra.

Vad menar vi? 
I vår organisation handlar 
värdegrundsarbetet om att få 
ihop en helhet. Värderingarna 
blir ett kitt som skapar tydlighet. 
Genom att lyfta fram det 
önskade nuläget får vi som 
medarbetare något att förhålla 
oss till. Egentligen menar vi att 

vi har ett gemensamt och tydligt 
förhållningssätt i Katrineholms 
kommun.

Hur gör vi?
Alla vi som företräder 
kommunen, medarbetare 
och förtroendevalda, arbetar 
med stor ansvarskänsla, 
initiativförmåga och ett 
personligt engagemang, 
Förutsättningarna skapas 
genom ett medvetet agerande 
utifrån våra grundläggande 
värderingar. Dialogen om våra 
värderingar hålls levande på 
arbetsplatsträffar och i det 
vardagliga arbetet.

All verksamthet som bedrivs i Katrineholms kommun vilar på 
en tydlig värdegrund som vi kort och gott kallar RÖTT.

Verktyg
Dialogmaterial till 
arbetsplatsträffar

Vår värdegrund - 
RÖTT

66

 !
Värdegrund är ett svenskt 
och i viss mån norskt begrepp 
som började användas under 
1990-talet i diskussioner kring 
framför allt ett kollektivs 
gemensamma etiska grund.

2007
antogs RÖTT som värdegrund. 
Mycket arbete och kampanjer 
föregick beslutet att införa den i 
organisationen.
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Foto: Johan Klinthammar

Kommunens värdegrund
Respekt – Visa omtanke, ödmjukhet och lyhördhet i alla dina möten med andra 
människor. Varje människa är unik. Ha respekt för varandras olikheter och behov.   

Öppenhet – Ta tillvara varandras kompetens och initiativkraft. Dela med dig av 
information och kunskap till andra, vare sig du är ledare eller medarbetare. Vi lyfter och 
hjälper varandra   

Tydlighet – Ha en respektfull och öppen kommunikation med varandra. Ge tydlig, ärlig 
och vänlig återkoppling. 

Tillit – Erfarenhet, kunskap och engagemang är värdefulla resurser som ska tillvaratas 
på bästa möjliga sätt. Vi litar till varandras omdöme och förmåga. Tillsammans ger vi 
utrymme för kreativitet och initiativförmåga och välkomnar nya arbetssätt. 



Vart vill vi?
Kommunikation och samverkan är 
de perspektiv som binder samman 
ledarskapet och medarbetarskapet 
i organisationen. För att lyckas 
nå uppsatta mål krävs det att 
organisationen har motiverade, 
engagerade och kompetenta 
medarbetare som både vill och 
kan ta ansvar för kommunens 
utveckling.  

Vad menar vi?
I Katrineholm har våra medarbetare 
uppdraget i fokus och ett arbetssätt 
som präglas av respekt, öppenhet, 
tillit, och tydlighet. Vi utgår ifrån 
att delaktighet och arbetsglädje 
ger engagerade och välmående 
medarbetare, vilket bidrar till att 
uppfylla målen för verksamheten. 
Här vill vi ge förutsättningar för ett 
gott medarbetarskap genom att 
anställda erbjuds omväxlande och 
stimulerande arbetsuppgifter 
med möjlighet att utvecklas och att 
medarbetarnas kreativitet och idéer 
tas tillvara. 

Som ledare och chef i 
Katrineholms kommun ansvarar 
du för att bidra med goda 
förutsättningar för medarbetare 
att kunna utföra sitt arbete. I 
Katrineholm ska chefskapet 
präglas av prestigelösa, modiga 
och engagerade ledare som 
har ett helhetsperspektiv för 
sin verksamhet likväl som 
kommunens behov. Arbetsklimat 
och arbetsmiljö är ett gemensamt 
ansvar för både chefer och 
medarbetare.

Hur gör vi?
Jag som medarbetare
Bidrar till ett öppet klimat med 
goda relationer på arbetsplatsen 
genom god kommunikation, mod, 
vilja och positiv människosyn. Jag 
är medveten om mitt eget ansvar 
för utveckling av verksamheten 
likväl som utveckling av mig själv 
i mitt arbete. Jag förstår mitt 
uppdrag som medarbetare och 
dess förutsättningar för att 

Vi är alla medarbetare i Katrineholms kommun. 
Medarbetarskapet handlar om hur vi förhåller oss till 
varandra, oavsett uppdrag och funktion.

Verktyg
• Medarbetarsamtal & 

Medarbetaröverenskommelse 
– genomförs årligen 

• Arbetsplatsträffar – månadsvis 
• Enskild uppföljning – vid behov 
• Facklig samverkan – delaktighet 

genom ombud 
• Kompetensutveckling & 

Kompetensutvecklingsplan 
• Ledarskapsprofil 
• Medarbetarskapsprofil
• Introduktionsutbildning för 

nyanställda med uppföljning 
efter ett år  

Medarbetarskap  
& ledarskap

88
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lyckas i mitt uppdrag. Jag har 
kunskap om såväl mina rättigheter 
som skyldigheter som anställd. 
Jag tar ansvar för att skaffa den 
information och kunskap som 
behövs för att utföra arbetet på 
ett bra sätt. Jag tar initiativ till 
den egna och arbetsgruppens 
verksamhetsutveckling och lärande 
och jag delar gärna med mig av min 
egen kompetens. Jag medverkar 
i förändringsarbete och verkar 
för en god hälsa och arbetsmiljö. 
Jag förväntas att medverka där 
min kompetens behövs som bäst. 
Uppföljning sker vid de årliga 
medarbetarsamtalen som jag har 
med min närmsta chef.

Jag som ledare och chef
Har ett uppdrag att både se till 
den egna verksamheten och 
till kommunens gemensamma 
uppdrag. Jag leder verksamheten 
utifrån kommunens vision, dess 
värderingar och mål likväl som 
andra styrdokument kopplat 

till mitt verksamhetsområde. 
Jag levandegör kommunens 
värdegrund genom att omsätta 
den i praktiken. Som ledare 
och chef behöver jag förstå och 
acceptera de system jag verkar i. I 
mitt uppdrag ingår att bevaka och 
analysera omvärldsförändringar 
som kan påverka mitt 
verksamhetsuppdrag. Mitt 
ledarskap handlar om att se 
varje medarbetare och att skapa 
förutsättningar för att kunna 
använda dess resurser på bästa 
sätt. Jag främjar delaktighet och 
lärande bland mina medarbetare. 
I mitt arbete som chef och ledare 
har jag även ett ansvar för min 
egen kompetensutveckling och att 
skapa en bra balans mellan arbete 
och fritid. Jag delar med mig av 
mina kunskaper och erfarenheter 
till andra chefer genom 
mentorsuppdrag och deltagande 
i nätverk för chefer. Jag deltar 
också i de årliga obligatoriska 
ledardagarna. 

 !
Din erfarenhet, kunskap och 
ditt engagemang är en värdefull 
resurs som ska tillvaratas.

3 000
drygt – så många fast anställda 
är vi i Katrineholms kommun. 
Det innebär att du har mer än  
3 000 medarbetare!



Vart vill vi?
Våra arbetsplatser främjar 
arbetsglädje och ger en trygg 
anställning, vilket är grunden för 
att kunna utföra ett gott arbete. 
Vår personalstyrka anpassas 
efter verksamhetens behov och 
utifrån omvärldens förändrade 
förutsättningar.  För att öka 
attraktionskraften som attraktiv 
arbetsgivare och upprätthålla 
en god personalförsörjning 
använder vi verktyg och har 
ett strategiskt tänkande kring 
kompetensutveckling, intern 
rörlighet och rekrytering.

Vad menar vi?
I Katrineholms kommun 
ska personal- och 
kompetensplaneringen vara 
medveten och systematisk 
för att kunna ha en god 
framförhållning. Genom 
kompetensutveckling säkerställer 
vi att resurser finns och används 
effektivt. Alla medarbetare i 
kommunens verksamheter ska 

ha möjlighet att utvecklas i sitt 
arbete, få goda möjligheter till 
kompetensutveckling i yrket och 
uppmuntras att ta sig an nya 
utmaningar och uppmuntras att 
ta initiativ till förbättringar. Vår 
personalstyrka ska kvalitativt och 
kvantitativt vara anpassad till 
verksamhetens behov och våra 
medarbetare ska avspegla den 
mångfald av innevånare som finns 
i vår kommun. 

Hur gör vi?
Kompetensförsörjning 
För att lyckas rekrytera 
nya medarbetare ska 
rekryteringsprocessen vara 
professionell. 
Nyanställda ska få en bra 
introduktion både i kommunen 
i stort och på arbetsplatsen och 
uppföljning ska ske löpande. 
Medarbetare som slutar erbjuds 
avslutningssamtal där synpunkter 
och erfarenheter tas tillvara 
för att utveckla och förbättra 
verksamheten. Intern rörlighet ska 

Katrineholms kommun är en lärande organisation som 
skapar förutsättningar för fortlöpande utveckling och 
förändring för samtliga anställda. 

Verktyg 
• Kompetensbaserad rekrytering  
• ARUBA (Attrahera, rekrytera, 

utveckla, behålla, avsluta)
• Årliga medarbetarsamtal
• Kompetensutvecklingsplan
• WinLas webb
• Övergripande 

kompetensförsörjningsplan
• Förvaltningsspecifika 

kompetensförsörjningsplaner
• Avslutningssamtal 
• Introduktion 
• Stipendium för studier på 

fritiden

Kompetensförsörjning 
& kompetensutveckling
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 !
Din erfarenhet, kunskap och 
ditt engagemang är en värdefull 
resurs som ska tillvaratas.

?
Vet du att medarbetare som 
studerar på fritiden kan söka 
stipendium från kommunen?

Foto: Hanna Maxstad

stimuleras så att de erfarenheter, 
kunskaper och möjligheter 
som finns hos redan anställda 
medarbetare tas tillvara. Alla 
medarbetare anställs på heltid 
med möjlighet att välja att arbeta 
på en lägre tjänstgöringsgrad, 
beroende på var i livet man 
befinner sig. Kombinationstjänster 
förekommer för att kunna erbjuda 
heltidsanställning till alla och 
samtidigt används medarbetarnas 
resurser på bästa sätt. 

Kompetensutveckling
Utveckling och stimulans i 
arbetet är betydande faktorer för 
medarbetarnas möjlighet att trivas 
väl, prestera bra och leverera 
med god kvalitet. Möjlighet till 
individuell kompetensutveckling 
samt tillvaratagande av befintlig 
kompetens är viktiga delar av att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
Kompetensutvecklingen 
bygger på verksamhetens 
behov och överensstämmer 

med kommunens långsiktiga 
utveckling. Medarbetare 
och chef tar ett gemensamt 
ansvar beträffande den 
egna och arbetsgruppens 
kompetensutveckling. Strategier 
och system för att kartlägga 
befintlig kompetens och framtida 
kompetensbehov ska utvecklas för 
att underlätta vid personal- och 
kompetensplanering.  
Utbildningsmöjligheterna för 
kommunens medarbetare ska 
utvecklas, exempelvis genom 
betald utbildning inom ramen för 
arbetstiden. Medarbetare som 
studerar på fritiden kan ansöka 
om stipendium. Kommunen ska, 
efter slutförd utbildning, kunna 
garantera tillsvidareanställning för 
personer som arbetar heltid och 
som studerar på sin fritid för att 
läsa in viss kompetens.  
Studenter har möjlighet att söka 
en utbildningstjänst som ger 
möjlighet att arbeta hos oss under 
studietiden.



Vart vill vi? 
En god arbetsmiljö gör det möjligt 
för alla medarbetare att känna 
trivsel och delaktighet, vilket 
främjar hälsa och engagemang. 
I det vardagliga arbetet bidrar 
alla till en god arbetsmiljö och 
tar ansvar för ett arbetsklimat 
som kännetecknas av respekt, 
öppenhet, tydlighet och tillit, 
där vi är varandras arbetsmiljö. 
En god arbetsmiljö gör att både 
medarbetare och chefer blir goda 
ambassadörer i verksamheten och 
rekommenderar kommunen som 
arbetsgivare.

Vad menar vi? 
I Katrineholms kommun ser 
vi på begreppet hälsa som att 
medarbetare upplever att de 
mår bra och har möjlighet till 
återhämtning för ett liv i balans 
mellan arbete och privatliv. 
Varje medarbetare ska känna sig 
respekterad, värdefull och uppleva 
sig ha en god hälsa. För att 
arbetsmiljöarbetet i kommunen 

ska ge ett gott resultat krävs 
effektiva metoder och rutiner 
med fokus på både fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö. Vi vill att 
både chefer och medarbetare 
ska förstå förutsättningarna 
för och känna ett engagemang 
för verksamheten. Kommunens 
satsning på olika förmåner ska ses 
som ett led i att skapa möjligheter 
för denna balans. 

Hur gör vi? 
Det är ett gemensamt ansvar 
att bidra till en god arbetsmiljö 
på arbetsplatsen. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
ska vara ett hjälpmedel i 
verksamhetsstyrningen och 
bidra till att förbättra resultat 
och kvalitet. Som chef har du ett 
särskilt ansvar att arbeta på ett 
strukturerat sätt för att uppnå 
hälsosamma arbetsplatser som 
präglas av tydlighet, dialog och 
delaktighet.  
Som medarbetare förväntas 
du vara engagerad i 

Katrineholms kommun är en arbetsplats där en bra 
arbetsmiljö stimulerar till engagemang i arbetet. 
Arbetsmiljön ska vara bra både fysiskt och psykiskt.

Verktyg  
• Personalhandbok 
• Chefshandbok  
• Arbetsmiljölagen 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) 
• Samverkansavtalet 
• Handlingsplan mot trakasserier 
• Aktiv återgång - 

rehabiliteringsprocessen 
• Personalföreningen 
• Hälsovecka 
• Hälsoinspiratörer 
• Friskvårdsbidrag 
• Friskvård i Katrineholms 

kommun - Övergripande 
anvisningsdokument 

• Arbetsmiljöutbildning för 
chefer och skyddsombud 

• Rehabiliteringsutbildning för 
chefer 

• Medarbetarundersökningar 
• Arbetsmiljö- och 

hälsoutmärkelse 

Hållbart arbetsliv  
& arbetsmiljö
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värdegrundsarbetet likväl 
som att du har kännedom 
om verksamhetens egna mål 
och aktiviteter för att uppnå 
dem. Fokus ska vara på 
det förebyggande arbetet. 
Vi som arbetsgivare ska stimulera 
medarbetare till ökad friskvård. 
Arbetet med en hälsofrämjande 
arbetsplats ska prioriteras 
och friskvårdsinsatserna ska 
vidareutvecklas.  I Katrineholms 
kommun ges medarbetare 

möjlighet till ett friskvårdsbidrag. 
Varje arbetsplats ska anordna 
friskvårdsaktiviteter och det ska 
finnas hälsoinspiratörer på varje 
förvaltning. Personalföreningen 
breddar utbudet av förebyggande 
personalvårdande aktiviteter och 
uppmuntrar fler att delta i dem.  
För att sprida och uppmärksamma 
goda exempel om arbetsmiljö 
utdelas årligen en arbetsmiljö- och 
hälsoutmärkelse till medarbetare 
eller arbetsgrupper.

 !
Att bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete är ett sätt 
att skapa ett hållbart arbetsliv. 
Alla arbetsgivare är enligt lag 
skyldiga att ha ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

Foto: Josefin Lundin



Vart vill vi? 
Katrineholm är en kommun 
och arbetsplats för alla. Här 
ska alla människor, i såväl stad 
som land och oavsett ålder, 
funktionsnedsättning, religion 
eller annans trosuppfattning, 
etnicitet, kön, könsidentitet, 
könsuttryck eller sexuell läggning, 
erbjudas goda möjligheter att 
uppnå sina livsmål och drömmar. 
En mångfald av olika erfarenheter 
präglas av fler perspektiv och 
infallsvinklar, vilket bidrar till att 
kreativitet och utvecklingskraft 
ökar i verksamheten. 

Vad menar vi? 
Kommunens förhållningssätt till 
jämställdhet och mångfald innebär 
att vi på våra arbetsplatser 
har respekt för varandras 
olikheter och förutsättningar. 
Jämställdhets- och HBTQ-arbetet 
ska genomsyra kommunens 
personalpolitik och prägla vår 
verksamhet. Likabehandling 
tillämpas och alla ska känna sig 

respekterade. Nolltolerans gäller 
beträffande diskriminering eller 
annan kränkande särbehandling. 
Det är självklart med lika villkor 
vid lönesättning, anställning och 
friskvård.  
Vi arbetar systematiskt för att 
skapa öppna och inkluderande 
arbetsplatser, där det också ska 
finnas möjlighet att anpassa 
arbetslivet efter olika faser i 
livet. Vi ska även arbeta efter 
att skapa möjlighet att anpassa 
arbetsplatsen efter individer 
med olika fysiska, psykiska och 
kognitiva funktionsvariationer. 

Hur gör vi? 
Jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor integreras 
i våra arbetsmiljöfrågor och 
är en del av det ordinarie 
verksamhetsarbetet på alla nivåer 
i organisationen. Som chef är du 
ytterst ansvarig att säkerställa 
jämställdhetsintegrering både i 
det interna och externa arbetet. 
Som medarbetare är du ansvarig 

I Katrineholm ska alla människor, oavsett etnicitet, 
könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, erbjudas 
goda möjligheter att uppnå sina livsmål och drömmar. 

Verktyg
• Trappan- modell för 

genusmedveten styrning 
• Organisering av arbetet med 

genusmedveten styrning- 
stödjande dokument 

• Handlingsplan för jämställdhet 
CEMR- antas 2020 

• Handbok likabehandlingsplan 
med aktiva åtgärder

HBTQ – homosexuella, 
bisexuella, trans- och 
queerpersoner

CEMR – Council of 
European Municipalities 
and Regions

RFSL – Riksförbundet 
för homosexuellas, 
bisexuellas, 
transpersoners och 
queeras rättigheter

Jämställdhet  
& mångfald
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Foto: Hanna Maxstad

att känna till aktuella åtaganden 
och bidra till ökad jämställdhet 
i din arbetsgrupp och i den 
verksamhet där du arbetar. Att 
heltid ska bli norm är en viktig del 
och bidrar till ett mer jämställt 
arbetsliv och samhälle.

Katrineholms kommun har 
undertecknat den europeiska 
deklarationen för Jämställdhet, 
CEMR. Kommunen arbetar 

med prioriterade artiklar 
från densamma som utgör 
kommunens handlingsplan 
för jämställdhet. Samtliga 
förvaltningar har även 
processledare inom jämställdhet 
som tillsammans med 
strateg driver kommunens 
jämställdhetsarbete framåt. 
Flera utbildningssatsningar i HBTQ 
har genomförts i samarbete med 
RFSL.

 !
Katrineholms kommun har 
integrerat jämställdhetsarbetet 
aktivt i styrsystemet sedan 2010.



Vart vill vi?
Vi har en långsiktig och hållbar 
lönestrategi som omsätts 
till handlingar vilket gör att 
medarbetare, ledare och ledning får 
förutsättningar att bedriva en effektiv 
verksamhet. Vår lönepolitik bidrar 
till att varje arbetsplats når målen 
för verksamheten och stimulerar till 
utvecklings- och förbättringsarbete. 
Löneprocessen och lönekriterierna 
är väl kända. Vi har ändamålsenlig 
lönespridning samt individuella 
och differentierade löner. Som 
medarbetare vet jag på vilka grunder 
min individuella lön är bestämd.   

Vad menar vi?
Du ska kunna leva på din lön när du 
är anställd i Katrineholms kommun. 
Alla medarbetare har rätt till en 
heltidsanställning som grund och har 
möjlighet att välja tjänstgöringsgrad 
beroende på var i livet man befinner 
sig. 
Katrineholms kommun tillämpar 
individuell lönesättning. Vad som styr 
lönenivå är befattning, erfarenhet, 

utbildning, marknad och den egna 
prestationen. Varje medarbetares 
arbetsinsats och bidrag till 
verksamheten är viktig och därför  
vill vi att de som verkligen gör skillnad 
ska belönas. 

Hur gör vi?
Alla arbetar utifrån vår gemensamma 
löneprocess och lönekriterier. Ledare 
och medarbetare har återkommande 
dialog om lön och prestation. De 
kommer överens om individuella 
mål som bidrar till verksamhetens 
utveckling, följer upp och stämmer av 
så att koppling mellan prestation och 
lön blir tydlig.

Förmåner 
Katrineholms kommun erbjuder en 
mängd olika förmåner, bland annat 
tjänstepension, pensionsväxling, 
semesterväxling, friskvårdsbidrag 
och möjlighet att påverka sin 
arbetstid. Kommunens satsning 
på förmåner är ett sätt att bidra 
till en bra balans i livet för dig som 
medarbetare.

Katrineholms kommuns lönepolitik genomsyras av 
jämställdhet, jämlikhet och transparens. Lönepolitiken är 
ett styrmedel för att nå verksamhetens mål och vi vill att de 
som verkligen gör skillnad ska belönas.

Verktyg  
• Löneprocess  
• Lönestrategi inkl. 

handlingsplan 
• Lönekriterier med 

bedömningsmall  
• Lönespann 
• Lönepolicy  
• APT material  

Alla processer finns i 
chefshandboken avsnitt: 
Lönebildning

Lön & förmåner
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Lönesättning  
Ny individuell lön bestäms vid tre tillfällen: 

• Vid nyanställning sätts lön utifrån 
arbetsuppgifter och en bedömning av 
erfarenhet, kompetens, efterfrågan på 
arbetsmarknaden samt den önskade 
lönestrukturen.  

• Vid löneöversyn sätts lön utifrån 
arbetsuppgifter, lönestruktur, individuell 
prestation, måluppfyllnad samt en 
helhetsvärdering av hur lönekriterierna 
uppfylls.  

• Vid förändrad tjänst/funktion görs en 
bedömning ifall det är befogat att justera 
lönen.  

Löneöversyn  
För att du som medarbetare ska kunna 
påverka din egen lönenivå är det viktigt 
att veta på vilka grunder lönen bestäms. 
Alla har rätt till ett lönegrundande och ett 
lönesättande samtal inför löneöversyn. 
Lönesamtalen sker mellan närmaste chef 
och medarbetare och utgår från våra 
gemensamma lönekriterier: 

• Flexibilitet och kompetens  

• Ansvarstagande  

• Servicekänsla  

• Prestation 

Bild: Nattanan Kanchanaprat



katrineholm.se

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl 8–17)
katrineholm.se

Läge för liv & lust
Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för 
lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det 
vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – 
rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.


