
 

Löneöversyn 2018 

Vi har lämnat in yrkande till de arbetsgivare som vi mött i samband med löneöversynen. I 

detta yrkande finns både rent ekonomiska yrkanden på höjda löner men också gällande 

bättre arbetstider. 

Vi har löneuppstartat och avslutat i Regionen på ett regionövergripande sätt där respektive 

huvudskyddsombud deltog alternativt ersättare och mentorer från styrelsen. I kommunerna 

har vi delat upp det i styrelsen och haft med förtroendevalda på förvaltningsnivå i den mån 

vi har kunnat. 

I privat verksamhet har vi haft en hel del samtal genom våra regionala skyddsombud som till 

viss del har deltagit beroende på arbetsgivarens eller vår egen organisation. På en del ställen 

har vi klubbar som sköter löneöversynen. 

I Region Halland landade årets löneöversyn på 3,34 % 

Kungsbacka kommun 3,5 %  

Varbergs kommun 5,1 % 

Falkenbergs kommun 3 % 

Halmstad kommun 3,73 % 

Hylte kommun 2,14 % 

Laholms kommun 2,8 % 

För de privata vårdgivarna har vi ingen exakt procentsiffra för årets löneutfall, men det vi vet 

är att de håller sig strikt runt 2,2 % då det är året så kallade märke för löneöversynen.  

Generellt kan vi se att skolsköterskorna får mindre i utfall och har också fått det under flera 

år. Arbetsgivarna påtalar att det inte finns en brist och då måste prioriteringarna ligga bland 

de andra grupperna av bland annat rekryteringsskäl. Vi ser också att de yrkesgrupper som 

inte arbetar i dygnet runt verksamhet hamnar på efterkälken. Dessa aspekter tar vi i 

styrelsen med oss till kommande löneöversyner. 

När det gäller de privata arbetsgivarna i Halland så pågår samtal runt omkring med flera 

arbetsgivare kring Hallandsbilden när det gäller lönerna för våra medlemmar. Vi utgår ifrån 



Vårdförbundets livslönerapport och yrkandet som styrelsen har tagit fram. Vi vill att 

arbetsgivarna tar ställning till detta utifrån framtidens utmaning i att behålla och rekrytera 

personal. Vi ser att de visserligen går in med högre lön på arbetsplatsen, men sedan halkar 

de efter i jämförelser med omgivning.  

 


