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Interpellation av Håkan Jörnehed (V) om lönestopp vid jobb-byte
inom landstingsfinansierad verksamhet
I en debattartikel i Svenska Dagbladet (SvD 27 j an -16) lyfter Vårdförbundet synpunkter på
att sjuksköterskor som byter jobb inom Stockholms läns landsting inte längre får förhandla
om sin lön. Vårdförbundet menar att det är innehållet i ett beslut som arbetsgivaren
landstinget har fattat. Inte minst då vi ser personallandstingsrådets uttalande i denna debatt
väcks många frågor. Vårdförbundets avtal säger att individuell lönesättning gäller. Nytt jobb
och ny roll borde som tidigare generera omförhandling av lönen. Inte minst med tanke på att
väldigt många av SLL:s verksamheter är bolagiserade och därmed separata bolag. Enligt den
information vi har fått gäller detta beslut bara Landstinget som koncern och inte den stora del
av vården som drivs privat. De får fritt fortsätta konkurrera om personal med lön.
Tidigare har även ingångslöner för nyutexaminerade sjuksköterkor i SLL och den
kartellbildning som pågår där varit uppe för politisk debatt.
Gäller detta nya lönestopp vid jobb-byte bara sjuksköterskor, eller omfattas andra
kvinnodominerade grupper av dessa löneprinciper? Gäller det även läkare, ingenjörer, ittekniker och chefer? Är det fler grupper som förhindras att förhandla upp sina löner på samma
sätt som sjuksköterskor när de byter jobb inom landstinget?
Men anledning av detta vill jag ställa följande frågor till personallandstingsrådet Peter
Carpelan:
1. Stödjer du förslaget att sjuksköterskor som byter arbetsplats inom landstinget inte ska
få förhandla om sin lön?
2. Är det ett politiskt beslut att man inte får konkurrera med lön i Stockholms läns
landsting vad gäller personal?
3. Gäller lönestopp vid jobb-byte inom SLL bara sjuksköterskor eller finns det andra
personalkategorier/ grupper som detta lönestopp gäller?
4. Anser du att det är konkurrens på lika villkor när de privata vårdgivarna får konkurrera
om personal m€d lön medan de offentliga inte tillåts till detta?

