
 
 

 2015 2021 Utv. 

Byggnadsinspektör 32 231 38 390 6 159 

Ingenjör, gator/parker 34 581 40 430 5 759 

Arbetsterapeut 29 047 33 031 3 904 

Kock                   24 358 27 695 3 337 

Fastighetsskötare 25 211 28 487 3 276 

Bibliotekarie     29 097 32 079 2 982 

Undersköterska 24 255 27 094 2 839 

Vaktmästare     23 709 26 371 2 662 

Måltidspersonal 22 035 24 204 2 169 

Barnskötare      23 543 25 493 1 950 

Lokalvårdare     21 891 23 838 1 947 

Biståndsbedömare 30 327 31 916 1 589 

Vårdbiträde      21 248 22 493 1 245 

 

Till Umeå kommunfullmäktige, 2021-11-18 

Löneutvecklingen för personalgruppen vårdbiträden i Umeå kommun har de senaste 6 åren varit 

svag. Medelmånadslönen ligger enligt den senaste lönekartläggningen som presenterades för 

personalnämnden på endast 21 846 kronor. Detta är inräknat visstidsanställda. Siffrorna för 

enbart tillsvidareanställda är lite högre, med en medellön på 22 493 kronor.  

Vid en jämförelse med medellöner för tillsvidareanställda från 2015 är detta en ökning på endast 

1 245 kronor per månad för hela den sexårsperioden. Det innebär en årlig nominell 

löneutveckling på två hundralappar - mindre än en procent. Det är långt från industrimärkets 

snitt på drygt två procent och skulle innebära en reallöneminskning för en enskild. Om vi tittar 

på medianlönen under samma period är resultatet ännu dystrare. Medianlönen för ett 

vårdbiträde i äldreomsorgen var 2015 på 21 100 kronor, och är 2021 på 21 502 kronor - en 

ökning med endast 402 kronor för de sex åren. 

En del kan förklaras av nyanställningar och 

personalomsättning. Men det är samtidigt 

anmärkningsvärt att yrkesgruppen som helhet 

har haft en så svag löneutveckling. Vid 

jämförelser med andra yrkesgrupper i 

kommunen sticker vårdbiträden ut – även 

jämfört med de yrken som 

personalfunktionen konstaterat har haft en 

dålig och ojämställd löneutveckling. För 

dessa yrken har det formulerats en 

åtgärdsplan, där flera miljoner ska investeras 

årligen. Ingenting sådant har upprättats för 

vårdbiträden.  

Faktum är att vårdbiträden är Umeå kommuns 

sämst betalda personalgrupp. Det tycker 

Vänsterpartiet är ett dåligt sätt belöna de som 

slitit i äldreomsorgen under pandemin. 

Med anledning av detta ställer Vänsterpartiet 

följande frågor: 

1. Varför har löneutvecklingen för vårdbiträden i Umeå kommun varit så dålig? 

 2. Tycker Socialdemokraterna att detta är okej? 

3. Om inte, hur planerar man komma till rätta med det?   

 

   


