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Pressmeddelande  
 

Extra lönesatsning på undersköterskor och sjuk-
sköterskor 2021 
I 2021 års lönerevision genomför Tingsryds kommun en extra lönesatsning på 
undersköterskor och sjuksköterskor. Lönesatsningen innebär att lönepotten ökas 
med 330 kronor för undersköterskor och 700 kronor för sjuksköterskor utöver de 
avtalsenliga löneökningarna.  
 
I Socialdemokraternas, Kristdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma budget 
för 2021 avsattes en miljon extra för lönesatsningar, samtidigt som yrkesgrupperna un-
dersköterskor och sjuksköterskor pekades ut som prioriterade i 2021 års lönerevision. 
Budgeten antogs av kommunfullmäktige den 9 november 2020. 
 
Nu är utfallet av den extra lönesatsningen klar. Satsningarna är utöver de avtalsenliga 
löneökningarna. Alla summorna avser vad varje medarbetare tillför lönepotten. Indivi-
duell lönesättning tillämpas och utfallet för varje enskild medarbetare varierar. 
Det innebär att utfallet för en enskild medarbetare både kan vara lägre eller högre än det 
totala utfallet. 
 
 Avtalsenlig löneök-

ning 
Extra lönesatsning  Totalt utfall 

Undersköterskor 
(Kommunal) 

530 + 140 (extra för 
utbildade underskö-
terskor) = 670 kr 

330 kr 1000 kr 

Sjuksköterskor 
(Vårdförbundet) 

2,7 procent 
(cirka 900 kr) 

700 kr 1600 kr 

 
Kostnaden för den extra lönesatsningen är drygt 1,5 miljoner kronor och berör 233 un-
dersköterskor och 35 sjuksköterskor. De nya lönerna börjar gälla från 1 april.  
 
- Detta är en politisk prioritering i styrets budget. Utöver den extra löneutbetalningen för 
insatserna under coronapandemin behöver vi även satsa på permanenta löneökningar för 
dessa medarbetare säger Mikael Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande.    
 
- Det handlar både om att visa uppskattning för det fantastiska arbete man gjort och 
fortsätter göra för våra kommuninvånare. Men även att göra oss attraktivare som arbets-
givare säger Magnus Carlberg (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande. 
 
- Våra undersköterskor och sjuksköterskor förtjänar verkligen att prioriteras i årets löne-
revision säger Annika Gustafsson (KD), vård- och omsorgsnämnders vice ordförande. 
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- Vi är glada att vi kunnat få till denna satsning. En liten uppskattning för våra under-
sköterskor och sjuksköterskor utöver vad kollektivavtalet ger, som vi hoppas kan ge lite 
ljus i dessa tider säger Joakim Ohlsson (V), ledamot i kommunstyrelsen. 
 
- Kommunal är väldigt positiva till politikernas extra lönesatsning på våra medlemmar 
säger Jessica Keller, förtroendevald Kommunal. 
 
- Vårdförbundet ser positivt på satsningen, det är ett viktigt första steg och ser fram 
emot att följa kommande års arbete, säger Susanne Andersson, förtroendevald Vårdför-
bundet. 
 
För mer information kontakta: 
Mikael Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande  
Mobil: 070-536 03 37 
Mail: mikael.jeansson@tingsryd.se 
 
Magnus Carlberg (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande  
Mobil: 073-506 44 95 
Mail: magnus.carlberg@tingsryd.se 
 
Joakim Ohlsson (V), ledamot kommunstyrelsen 
Mobil:070-632 75 87 
Mail: joakim.ohlsson@tingsryd.se 
 
Jessica Keller, förtroendevald Kommunal 
Mobil: 072-557 84 91 
Mail: jessica.keller@tingsryd.se 
 
Susanne Andersson, förtroendevald Vårdförbundet 
Nås via kommunens växel: 0477-441 00 
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