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Ulrika Boström Gatti

Motion - Bonus till vårdpersonal som arbetar med
Coronapatienter
I en motion föreslår Hans Backman (L)


Att Region Gävleborg till personalen i Region Gävleborg som jobbar i
frontlinjen med Coronapatienter utbetalar en bonus på 20 000 kr per person
under 2020.

Regionstyrelsen svarar:
Många av Region Gävleborgs verksamheter utför direkt eller indirekt ett
omfattande arbete med att hantera följderna av covid-19. Tydligast är kanske det
arbete som sker i verksamheterna kopplat till infektionsavdelning och
intensivvårdsavdelning men många andra delar i hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och övriga förvaltningar bidrar på ett fantastiskt sätt.
Region Gävleborgs möjligheter att hantera covid-19 bygger på personalens höga
kompetens inom vård, kollektivtrafik, regional utveckling, ledning,
kommunikation, städ/hygien, inköp, logistik, bemanning, pedagogik etc.
Organisationens förmåga att kraftsamla och samordna alla verksamheter för att
möta utmaningen är det som möjliggör framgång.
Den extra insats som medarbetare gör kompenseras av Region Gävleborg på olika
sätt. För medarbetare som arbetar extra utgår övertidskompensation per timme
enligt AB med mellan 180 % [enkel övertid] och 240 % [kvalificerad övertid]
(AB 17, 2019-01-01). Utöver det kompenseras medarbetare som på arbetsgivarens
begäran för att verksamheten så kräver flyttar ut semesterdagar utanför perioden
juni-augusti (Regiondirektörens beslut nr 15, 2020, Ersättning för utflyttad
semester sommaren 2020, Dnr RS 2020/296).
Under pandemin har även åtgärder som övertid från första timmen och övertid för
medarbetare som normalt inte är berättigade att erhålla övertidsersättning (enligt
anställningsavtal) tillämpats. Andra ersättningar som tillkommit är
löneförstärkning vid extra pass och ett temporärt tillägg för arbetad tid, 1000 kr
per månad och maximalt 10 000 kr.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen avslås.
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