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Medarbetar- och lönepolicy 
 

Inledning 

 
Denna policy anger de övergripande riktlinjer som styrelsen fastställt för hur bolaget och dess 
medarbetare gemensamt ska skap förutsättningar för motivation, engagemang och 
arbetsglädje. Bolagets kärnvärden Kvalitet, Tydlighet, Delaktighet och Helhet ska vara 
grundförutsättningarna för att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.  

 

Medarbetare 
 

Bolagets anställda ska ges möjlighet till personliga utvecklingsmöjligheter. Ett av bolagets 
övergripande mål ska vara breddad kompetens och ett kompetenssystem ska finnas för att 
åskådliggöra och följa upp varje medarbetares unika profil samt utgöra underlag för vidare 
kompetensutveckling. 

Arbetsförhållandena på bolaget ska även så långt som möjligt anpassas till de krav som 
föräldraskap kan medföra. Medarbetare på bolaget ska ha goda möjligheter att förena 
föräldraskap med ett utvecklande yrkesliv. 

 

Trivsel 
 

Bolaget ska sträva efter att skapa den goda arbetsplatsen, vilket förutsätter alla medarbetares 
ansvar och engagemang. Respekt för alla ska vara en självklarhet, och diskriminering, 
kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma. 

 

Alkohol och droger 
 

Bolaget ska ha en restriktiv syn på droger. En god arbetsmiljö ska vara en självklarhet och 
missbruk kan medföra risker både för den som missbrukar, för arbetskamrater och kan även 
påverka bolagets anseende negativt. 

 

 

 



Hälso- och friskvård 
 

Medarbetarnas engagemang och ansvar för sin hälsa ska skapa goda förutsättningar för en 
kreativ och frisk arbetsplats. Genom friskvårdsbidrag samt företagshälsovård ska bolaget 
inspirera och motivera medarbetarna, vilket ska bidra till minskad stress och chans till ökad 
återhämtning. 

 

Löner och ersättningar 
 

Bolaget ska tillämpa individuell och differentierad lönesättning baserat på lönekriterier och 
arbetsutvärdering. 

Lönen får inte påverkas av ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, religion, 
funktionsnedsättning eller könsöverskridande identitet. Sjukdom, studieledighet 
föräldraledighet, deltidsarbete eller facklig tillhörighet ska heller inte påverka lönesättningen 

 

Lönemodellen 
 

Lönemodellen ska verka som ett stöd till verksamhetsutveckling och ökad effektivitet. Varje 
medarbetare ska ges möjlighet att påverka sin löneutveckling. 

Lönesättande chefs ska tydliggöra målen med verksamheten och den nära kopplingen mellan 
arbetet och lönen. 

 

Steg för lönesättning 
 

• Planeringssamtalet ska fokusera på medarbetarens hela uppdrag (rollbeskrivning) 
mål och uppgifter från operativ verksamhetsplan samt lönekriterier. Samtalet ska 
resultera i en individuell målplan. 

• Uppföljningssamtal ska ske regelbundet under året för att den individuella planen ska 
hållas levande.  

• Sista uppföljningen innan lönesamtalet ska vara en sammanfattning av året där 
prestationen ska bedömas utifrån satta lönekriterier. 

• Lönesamtal där lönesättande chef ska motivera den nya lönen 

 

 
Uppföljning och rapportering 
 

Tillämpningen av ersättnings/lönemodellen skall årligen rapporteras till styrelsen senast i 
samband med att årsredovisningen fastställs. 

  



 
 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 
 
 

 
Bilaga till Medarbetar- och lönepolicy 

     

 
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och 
övriga medlemmar i verkställande ledningen 
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande 
direktören (VD) och vice verkställande direktören (VVD) och övriga medlemmar i 
verkställande ledningen för Kommuninvest i Sverige AB, nedan kallat bolaget. 

 
Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts 
av årsstämman och för ändringar i befintliga avtal som görs därefter. 

 
Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor 
Grundprincipen är att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara marknads- 
mässiga, bestå av enbart fast lön och baseras på hans eller hennes prestationer. I års- 
redovisningen ska anges totala ersättningar och förmåner. 

 
Villkoren för ickemonetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag 
Medlemmarna i verkställande ledningen har rätt till sedvanliga ickemonetära förmåner 
och företagshälsovård i enlighet med bolagets policy. 

 
VD har även rätt till förmånsbil. 

 
Bolaget åtar sig att betala en premiebestämd pensionsförsäkringslösning för VD 
motsvarande 30 % av lönesumman. Övriga följer ITP-plan. 

 
För VD och VVD är uppsägningstiden från bolagets sida sex månader. Vid uppsägning 
från bolagets sida är VD och VVD berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande 18 
månader. Avgångsvederlag utgår inte om uppsägningen grundar sig på brott eller 
försummelse i tjänsteutövningen. Bolaget äger rätt att avräkna inkomster av tjänst jämte 
andra beräkningsbara förmåner som VD eller VVD uppbär från annan anställning eller 
näringsverksamhet under den tjugofyramånadersperiod som följer efter uppsägningen. 
Vid uppsägning från individens sida är uppsägningstiden sex månader. 

 
För övriga medlemmar i verkställande ledning gäller reglerna om uppsägning i vid varje 
tid gällande kollektivavtal. 

 
Styrelsens beslutsfattande om lön och andra anställningsvillkor 
Bolagets styrelse ska besluta om lön och övriga villkor för VD, VVD och övriga 
medlemmar i verkställande ledningen. 
 
Bilaga till ägardirektivet, fastställd vid föreningsstämman 2017-04-20 
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