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 Kommunstyrelsen 
 

Riktlinjer för lönebildning respektive kompetensförsörjning i Uppsala 
kommun  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  anta ”Riktlinjer för lönebildning i Uppsala kommun” Bilaga 1, 
 
att  anta”Riktlinjer för kompetensförsörjning Uppsala kommun” Bilaga 2 samt 
 
att upphäva Lönepolitiska riktlinjer; antagna av KSAU 2001-09-19 Bilaga 3 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2012  Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, 
ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan. Policyn utgör ett övergripande styr-dokument för 
hela kommunen. Kommunstyrelsen utövar den samordnade styrningen och följer upp 
verkställigheten av KF:s beslut. Enligt beslut i KS den 13 april 2011 ska riktlinjer formuleras 
och antas för att bryta ner de övergripande dokumenten och beskriva förhåll-ningssätt som tar 
sikte på centrala sakområden.  
 
Arbetsgivarpolicyn bedöms i nuläget omfatta fem centrala sakområden som ska brytas ner i 
riktlinjer. De fem områdena är  

- Lönebildning 
- Kompetensförsörjning 
- Arbetstid 
- Samverkan 
- Arbetsmiljö 
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Hittills har två riktlinjer tagits fram. Det har gjorts i samverkan med företrädare för förvalt-
ningar och kontor samt Human Resources (HR) Dessa är ”Riktlinjer för lönebildning” och 
”Riktlinjer för kompetensförsörjning”.  
 
Riktlinjerna för lönebildning utgår från att kommunen är bunden av centrala avtal av vilka det 
framgår att lön ska sättas individuellt och differentierat och att detta i sin tur förväntas på-
verka arbetsresultat och leda till större verksamhetsnytta.  
 
Riktlinjerna för kompetensförsörjning omfattar de tre centrala kompetensförsörjnings-
processerna; utveckling, rekrytering och avveckling.  
 
Riktlinjetexten utgör grund för de tillämpningsföreskrifter, rutiner och blanketter som införs 
för att säkerställa att chefer fattar och verkställer beslut som omfattar förhållandet till med-
arbetare på sätt som ligger i linje med de värdegrunder som uttrycks i policydokumentet och 
på ett sådant sätt att arbetsgivarpolitiken blir enhetlig. 
 
Samverkan 
Riktlinjerna behandlas i centrala samverkansgruppen (CSG) den 14 mars 2012.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det ankommer på kommunstyrelsen att svara för implementeringen av arbetsgivarpolicyn 
med tillhörande riktlinjer. Kostnaden för implementeringen ligger inom kommunstyrelsens 
budgetram. Förslaget innebär därmed inte några nya ekonomiska åtaganden för kommunen. 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 




















