Kallelse och föredragningslista
Personalutskottet
2020-12-29

Tid: 10:00-11:00
Plats: @Skype

Ledamöter
Fredrik Åberg Jönsson (V), ordförande
Jan Lahenkorva (S), vice ordförande
Ann-Charlotte Granath (M)
Yvonne de Winter (SVG)
Ersättare
Linda Elgestad (M)
Marcus Gard (S)
Övriga
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1.

Val av justerare/justeringstid
(RS 2020/2)
Förslag till beslut
Personalutskottet utser NN att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

2.

Fastställande av dagordning
(RS 2020/3)
Förslag till beslut
Personalutskottet fastställer den utsända dagordningen.

3.

Tjänsteskrivelse - Extra ekonomisk ersättning 2020
(RS 2020/2732)
Förslag till beslut
Personalutskottet beslutar föreslå Regionstyrelsen att föreslå Regionfullmäktige följande:
1. Utbetala 10 000 kr som engångsbelopp för 2020 till anställda som varit verksamma
inom vården under Corona-pandemin.
2. Tilldela Hälso- och sjukvårdsnämnden och/eller annan berörd nämnd tilläggsanslag
med totalt 100 mnkr för att täcka kostnaden 2020.
3. Tilläggsanslaget finansieras genom att ta prognostiserat överskott 2020 i anspråk.

Personalutskottet beslutar för egen del att
4. Ge i uppdrag till HR-direktören att skyndsamt, i samverkan med verksamhet och fackliga
parter,
utreda och ta fram förslag på hur en generell ersättning till personal inom hälso- och
sjukvården
och övriga berörda verksamheter kan tillämpas.
Sammanfattning
Coronapandemin till i Gävleborg under mars 2020. Antal inneliggande patienter med
diagnosen Covid-19 ökade kraftigt under april. För att klara den snabba ökningen av
vårdbehovet krävdes en snabb omställning av vården och dess stödfunktioner. Särskilda
vårdavdelningar inrättades, intensivvården förstärktes och behovet av skyddsutrustning blev
akut. Nya vårdrutiner infördes och hygienkraven höjdes. Belastningen på personalen inom
den direkta vården och stödfunktioner ökade kraftigt. Som helhet genomfördes kollektiv
kraftansträngning för att klara det ökade vårdbehovet. Under juli minskade antalet
inneliggande patienter för att sjunka till en relativt låg och hanterbar nivå under augusti.
Hälso- och sjukvårdens stabsläge avvecklades. Under senare delen av hösten har
smittspridningen återigen tagit fart. Antalet patienter har ökat kraftigt och belastningen på
vårdorganisationen har varit hög. Detta har medfört att arbetssituationen blivit mycket svår.
Många medarbetare har tvingats till extraordinära arbetsinsatser.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår personalutskottet att personal inom vården tilldelas ett
engångsbelopp med 10 000 kr för sin arbetsinsats under 2020. Den slutliga utformningen av
tilldelningen utreds skyndsamt av personalutskottet som underlag för fortsatta beslut.
Expedieras till
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag




Postadress
801 88 Gävle

Tjänsteskrivelse - Extra ekonomisk ersättning 2020
§220 RS Initiativärende (L) -Vårdpersonalen Region Gävleborg som jobbar i
frontlinjen med Coronapatienter ska tilldelas en ekonomisk extra ersättning
under 2020
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