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Socialnämnden 

 

 

 

Svar på uppdrag gällande framtagande av förslag på 
åtgärder rörande satsning på sjuksköterskeenheten 

Sammanfattning 

Det har under en längre tid varit svårt att rekrytera sjuksköterskor och det 

har varit flera sökande som tackat nej till erbjudna tjänster på grund av 

den lön socialförvaltningen har kunnat erbjuda. Genom att öka 

medellönerna så tror socialförvaltningen att det både kommer att vara 

enklare att rekrytera samt att färre medarbetare kommer att avsluta sina 

anställningar i kommunen vilket kommer skapa mer kontinuitet och 

tryggare vård för våra patienter. Förslaget innebär en ökning av 

medellönerna med 1 600 kr och kommer att kosta ca 1,45 miljoner 

kronor i utökad driftsbudget.  

  

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-29  

 

Bakgrund  
Svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor är ett nationellt problem och 

beror på flera orsaker. Dels beror det på stora pensionsavgångar inom 

gruppen sjuksköterskor för några år sedan i regionen, dels beror det på att 

många sjuksköterskor slutar inom yrket vilket ökade under pandemin och 

dels beror det på att många som utbildar sig till sjuksköterskor inte börjar 

arbeta som sjuksköterskor efter färdig utbildning.  

 

Behovet av sjuksköterskor har samtidigt ökat och det är framförallt fler 

äldre som behöver mer avancerad vård i hemmet än tidigare. Denna 

kombination gör att de som söker vakanta tjänster är mycket väl 

medvetna om arbetsmarknaden och begär löner som är flera tusen kronor 

högre än medellönen för kommunens sjuksköterskor. Att anställa nya 

sjuksköterskor som har tusentals kronor mer än medellönen för de som 

arbetat länge i kommunen skapar osämja i personalgruppen men 

framförallt sänder det en signal om att man måste byta arbetsgivare för 

att få bättre lön, vilket ökar personalomsättningen och minskar 

kontinuiteten och detta drabbar våra patienter.  

 

Det innebär även att ny personal ska introduceras vilket tar tid från övrig 

verksamhet och påverkar det långsiktiga förbättringsarbetet när personal 
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byts ut. År 2020, när många av kommunens yrkesgrupper fick ett 

löneutrymme på 1 % så var missnöjet stort och medellönerna utvecklades 

svagt i förhållande till andra arbetsgivare i regionen.  

 

Det är cirka 1 800 patienter i den kommunala hemsjukvården (inklusive 

de som har hjälpmedel förskrivna med mera) och av dessa har cirka 850 

aktiva sjuksköterskeinsatser. Den kommunala hemsjukvården är på 

primärvårdsnivå och är till för de som uppfyller vissa kriterier som 

exempelvis att de inte själva kan ta sig till vårdcentralen. 

Det är patienter inom vård- och omsorgsboenden, hemvård, 

socialpsykiatri, funktionsstöd samt de patienter som inte har andra 

insatser från kommunen än hemsjukvård. Exempel på insatser är 

såromläggningar, läkemedelsbehandlingar, sondmatning, dropp, 

injektioner av smärtlindring. De personer som är inskrivna i den 

kommunala hemsjukvården är ofta multisjuka och har komplexa behov. 

En medborgare behöver inte ha andra insatser från kommunen för att få 

kommunal hemsjukvård.  

 

Inom hemsjukvården så finns det patienter från 19 år och uppåt men det 

har förekommit att hemsjukvården även vårdat palliativa barn i hemmet, 

även om den största patientgruppen är äldre. Gruppen som är 80 år eller 

äldre har ökat och fortsätter att öka. Det kommer att byggas nya vård- 

och omsorgsboenden med fler vårdplatser vilket kommer att kräva mer 

personalresurser.  

 

Enligt prognos kommer antalet invånare som är över 80 år att öka med 

12,5 % eller 300 personer kommande år. I gruppen över 80 år har drygt 

var tredje person (39%) hemsjukvårdsinsatser och omräknat till aktiva 

sjuksköterskepatienter ökar gruppen med 60 – 65 patienter kommande år, 

förutsatt att det är samma vårdnivå och samma medellivslängd. För att 

klara denna ökning av patienter krävs det att socialförvaltningen under 

kommande år anställer ytterligare 4 – 5 sjuksköterskor utöver de 5 

vakanta tjänster som finns i nuläget.  

 

Det har under året anställts undersköterskor inom HSO (Hälso- och 

sjukvårdsorganisationen) utöver detta har sjuksköterskorna delegerat så 

mycket som möjligt till undersköterskorna inom äldreomsorg, 

funktionsstöd och socialpsykiatrin, men det är många arbetsuppgifter 

som inte kan eller får delegeras.   

 

Det pågår även ett arbete för att kunna arbeta mer mobilt och digitalt 

vilket kommer att få en positiv effekt på kvalité och tillgänglighet men 

kommer troligtvis inte att minska behovet av sjuksköterskor nämnvärt de 

kommande åren.   
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Beskrivning av ärendet  
För att trivas på en arbetsplats är det flera olika saker som spelar in. 

Dessa är bland annat arbetsmiljö, löner, utvecklingsmöjligheter samt 

meningsfullhet i arbetet.  

 

Sedan omorganisationen av HSO den 1 september 2020 är det ökat 

patientfokus och resurserna styrs dit behovet är som störst vilket även är i 

enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. För att praktiskt genomföra detta 

behöver man sitta fysiskt nära varandra och en översyn av lokalerna 

pågår, vilket påverkar även arbetsmiljön positivt.  

 

 

 

Löner 

I en kartläggning av de kommunala sjuksköterskelönerna ser man att 

lägsta lön och högsta lön är relativt lika mellan olika kommuner men att 

medellön och medianlön skiljer. Karlskoga har en lägre medellön och 

medianlön än flera konkurrerande kommuner. Det har ej gått att få fram 

statistik fördelat på allmän- och distriktssjuksköterska för hela regionen. 

 

Statistik för samtliga sjuksköterskor (Distrikt + allmän) 

 Medellön Medianlön 

Karlskoga kommun 36 962 kr 37 120 kr 

Kommuner i RÖL 38 642 kr 38 884 kr 

 

En ökning av medellönerna med 1 600 kr skulle göra att Karlskoga 

kommun skulle vara mer konkurrenskraftig mot andra vårdgivare i 

regionen och få fler sjuksköterskor att vilja stanna kvar i Karlskoga 

kommun samt även få fler att söka sig till socialförvaltningen som 

arbetsgivare. Efter ökningen skulle medellönen vara 38 562 kr. 

Kostnaden för detta inklusive sociala avgifter beräknat på 50 

sjuksköterskor vara cirka 1,45 mkr. Att öka lönerna för att få högst löner 

i regionen ser vi inte som nödvändigt eller realistiskt.  

 

Tabellen visar löner för augusti 2021 i ett urval av kommuner. 

Kommun 
 

Medellön 
SSK 

Medianlön 
SSK 

Medellön 
DSK 

Medianlön 
DSK 

Karlskoga  36 691 kr 37 120 kr 41 553 kr 41 553 kr 

Lindesberg 42 772 kr 43 100 kr 43 367 kr 41 800 kr 

Kumla 37 646 kr 37 710 kr 42 700 kr 42 700 kr 

Hallsberg 38 891 kr 39 288 kr 41 277 kr 41 229 kr 

 

 

Utvecklingsmöjligheter 

I samband med medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar har det 

framkommit att det tidigare inte har satsats på vidareutbildningar så som 

vore önskvärt. Verksamheten har under det gångna året delat in 

personalen så att de har olika ansvarsområden och då behövs också 



 

Tjänsteskrivelse 

2021-09-30 

4(5) 

SN 2021-00271  

 

 

kompetensutveckling. Detta arbete syftar till att möta den utveckling av 

mer avancerad vård som bedrivs inom den kommunala vården för att ge 

patienterna en god och säker vård.  

 

Den brist som vi ser i vår organisation är att det är väldigt få 

distriktssköterskor. Skillnaden mellan en distriktssköterska och en 

allmänsjuksköterska är förutom 1,5 års vidareutbildning även att 

distriktssköterskorna bland annat kan förskriva vissa läkemedel och får 

ordinera vid vaccinering. Att erbjuda vidareutbildning till 

distriktssjuksköterska kan vara ett attraktivt erbjudande men som behöver 

paketeras på ett klokt sätt. Vi erbjuder just nu betald utbildning på 

halvfart som finansieras med statliga medel. Om man väljer att satsa mer 

långsiktigt även när det statliga stödet upphör är kostnaden 1,5 års lön för 

den som studerar eller i pengar räknat cirka 1 miljon per utbildad 

distriktssköterska.  

 

Meningsfullhet 

Yrket som sjuksköterska uppfattas som meningsfullt när man har 

möjlighet att ge patienterna den vård de behöver. Brist på tid och tuffa 

prioriteringar gör att meningsfullheten minskar. Genom att arbeta med en 

stabil bemanning ökar tiden för patienterna och även meningsfullheten. 

Detta borde även ha en positiv inverkan på arbetsmiljön.   

 

 

Konsekvenser  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det blir ökade kostnader för förvaltningen/nämnden om man ökar 

lönerna för gruppen sjuksköterskor. Om det inte tillförs mer ekonomiska 

resurser till förvaltningen kommer det innebära att man antingen måste 

minska kostnaderna i andra verksamheter eller redovisa ett större 

underskott i förhållande till budget.  

 

 

Överväganden  
Att satsa på arbetsmiljön i form av att ha ändamålsenliga lokaler tror vi är 

nödvändigt oavsett om det är lätt eller svårt att rekrytera sjuksköterskor.  

 

Att öka lönerna är viktigt för att behålla sjuksköterskor och kunna 

rekrytera nya. Denna kostnad ska ställas mot kostnaden för att anlita 

bemanningsföretag som oftast kostar ca 35 000 kr per vecka eller att 

anlita vikarier vilket kostar upp till 750 kr per timme under sommaren 

(inklusive sociala avgifter). Om socialförvaltningen ska ha möjlighet 

tillsätta våra vakanta tjänster samt möta kommande behov så är det 

ekonomiskt mer fördelaktigt att öka lönerna om det innebär att behovet 

av bemanningsföretag och vikarier minskar. Även om både inhyrd 

personal och vikarier är kompetenta så kan man anta att kvalitén på 

vården ökar genom att kontinuiteten ökar.  
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Att satsa på utbildning är en mer långsiktig strategi. Under utbildningens 

gång har vi en avlönad sjuksköterska som inte utför vårdarbete. Det finns 

även risk att sjuksköterskan väljer att avsluta sin anställning efter att 

utbildningen är färdig. Om man villkorar att man måste varit anställd i 

exempelvis 5 år så minskar risken att sjuksköterskan slutar efter att 

utbildningen är klar samt att kompetensen behövs inom vår verksamhet. 

Alternativet till att erbjuda utbildning är att locka till sig färdigutbildade 

distriktssköterskor med högre löner och andra förmåner vilket då 

påverkar lönekostnaderna ytterligare. 

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
1. Att socialnämnden, hos kommunfullmäktige, äskar om 

ramökning motsvarande 1,45 miljoner för att öka medellönerna 

inom sjuksköterskegruppen utöver planerad lönerevision.  

 

2. Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag inför budgetåret 2023 

att beräkna behovet av en ramökning för att tillgodose behovet av 

ökade sjuksköterskeresurser.   

 

  

 

Helén Willyams 

Förvaltningschef 

 

 

Expedieras till  

Kommunfullmäktige 

 

 

 


