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Motion om att höja undersköterskornas grundlönenivå
Länge har Sverigedemokraterna i den regionala debatten belyst behovet av att prioritera
undersköterskornas löneutveckling.
Dessa utgör Regionens näst största personalgrupp med ca 8000 anställda.
Fram till 2017 drevs ett särskilt löneutvecklingsprojekt i Regionen som kallades ”jämställda löner
projektet”. Detta initierades för att identifiera oskäliga skillnader i stora, ofta kvinnodominerade,
yrkesgruppers löneutveckling. När denna undersökning var klar valdes tre kategorier
sjuksköterskor ut att prioriteras. Under totalt tre år ökade deras lön, med hjälp av nämnda projekt,
med 13,1 %, vilket gav avsevärt mycket mer än en traditionell avtalsrörelse.
Den senaste lönestrukturkartläggningen för undersköterskegrupper visar att dessas snittlöner
ligger på mellan 24500 - 25900 kr och att kartläggningen stämmer råder det nog ganska stor
konsensus om. Tidningen Kommunalarbetaren har exempelvis i maj 2018 angivit snittlönen till
25200kr.
Jämför man sedan lönebilden med våra storleksmässigt jämbördiga regioner Skåne samt
Stockholm, så framkommer det att undersköterskornas löner är högre där än i Västra
Götalandsregionen. 25573 kronor i Skåne, respektive 26107 kronor i Stockholm.
Även de närliggande regionerna Halland, Värmland och Jönköping uppvisar samtliga en bättre
lönebild för undersköterskor än Västra Götalandsregionen. Halland med 25568 kronor, Värmland
25705 kronor och Jönköping med 25840 kronor.
Med dessa fakta som underlag anser vi oss fortfarande ha fog för vårt påstående att
löneutvecklingen i Västra Götalandsregionen för undersköterskor behöver ses över. I nu gällande
dokument, som rör löneutvecklingsvillkor för regionens anställda, prioriteras endast
kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning i vården. Alltså har man
medvetet valt att bortse från regionens näst största personalgrupp, undersköterskor. Deras
löneutveckling behöver dock också prioriteras.
I synnerhet nu när vi tar krafttag för vårdens omställning, vilket för undersköterskorna kommer att
innebära ytterligare ansträngningar och ökade krav.
Sverigedemokraterna föreslår
Att: Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för att höja
undersköterskornas grundlönenivå, så att den kommer i paritet med jämbördiga-och närliggande
regioner.
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