Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2022-03-30

Plats och tid

Baldur, Bollnäs Folkhögskola kl. 09:30-16:30

Beslutande ledamöter

Kenneth Nilshem (C) (ordförande)
Lars-Göran Langeborg (V) (vice ordförande)
Ola Wigg (S)
Jan Lahenkorva (S)
Daniel Johansson (S)
Shida Kinuka (S)
Barry Gustafsson (S)
Bente Sandström (S)
Marie Frestadius (S)
Mats Kolarby (S)
Annika Huber (S)
Marcus Gard (S)
Carina Holm (S)
Kristina Michelson (S)
Hans Hellström (S)
Anna Frestadius (S)
Sven-Åke Toresen (S)
Irene Bogren (S)
Anders Bergsten (S)
Patrik Stenvard (M)
Maria Molin (M)
Håkan Rönström (M)
EvaMarja Andersson (M)
Ann-Charlotte Granath (M)
Alexander Hägg (M)
Linda Elgestad (M)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Carl Smiding

Ordförande

................................................
Kenneth Nilshem

……………………………………….

Justerande

................................................
Erik Holmestig

……………………………………….
Lili André
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Pia Jansson (M)
Richard Carlsson (SD)
Daniel Persson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Sandra Bjelkelöv (SD)
Mattias Eriksson Falk (SD)
Fredrik Hellberg (SD)
Per Kihlgren (SD)
Magnus Svensson (C)
Carina Ohlson (C)
Joakim Westlund (C)
Ingeborg Wigzell (C)
Erik Holmestig (C)
Carl-Ewert Olsson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Kristina Sjöström (V)
Isabel Hildén (V)
Gunbritt Wallström (V)
Henrik Olofsson (SVG)
Stig Mörtman (-)
Stig Zettlin (-)
Bernt Larsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Peter Åkerström (KD)
Lili André (KD)
Hans Backman (L)
Helena Englund (L)
Carmen Lundkvist (L)
Karin Jansson (MP)
Bengt Samuelsson (MP)
Anneli Hirsimäki (S) ersätter Jasmine Larsson (S)
Jim Svensk Larm (S) ersätter Erika Engberg (S)
Fredric Bergstedt (S) ersätter Marie-Louise Dangardt (S)
Ann-Katrin Samuelsson (S) ersätter Linnéa Wickman (S)
Jan-Åke Lindgren (S) ersätter Eva Lindberg (S)
Lena Erixon (S) ersätter Linda Pettersson Lind (S) pga jäv
Irene Jonsson (S)
Maria Unborg (M) ersätter William Elofsson (M)
Birgitta Medin (M) ersätter Tommy Ljung (M) (2:e vice ordförande)
Peter Hallgren Stjerndorff (M) ersätter Hans Olsson (M) pga jäv
Margon Johansen (SD) ersätter Therese Johansson (SD)
Kent Karlsson (SD) ersätter Patrik Nilsson (SD)
Jonny Lindblom (SD) ersätter Latifa Löfvenberg (SD)
Mari-Anne Larsson (SD) ersätter Eva-Mai Mineur (SD)
Solange Nordh (C) ersätter Caroline Smidt Johnsson (C)
Zaradesht Bekir (V) ersätter Yvonne Oscarsson (V)
Lars B Andersson (V) ersätter Alf Norberg (V) pga jäv
Jan Näsholm (-) ersätter Yvonne de Winter (SVG)
Bertil Eriksson (KD) ersätter Lars Österberg (KD)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Utses att justera

Erik Holmestig
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§64

Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som har varit
verksamma under Coronapandemin (RS 2022/485)
Beslut
1. Utbetala 8 000 kronor, alternativt 4 000 kronor, som engångsbelopp för 2021 till
alla anställda som varit verksamma under Coronapandemin 2021.
2. Den totala kostnaden på 98,8 mnkr finansieras genom ökade riktade statsbidrag
inom hälso- och sjukvårdsnämnden och belastar 2021 års resultat.

Reservationer
Ledamöterna tillhörande Moderaterna, Sjukvårdspartiet Gävleborg, Kristdemokraterna,
Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Moderaterna har inkommit med en skriftlig reservation.

Sammanfattning
Coronapandemin har haft stor påverkan på all verksamhet i Region Gävleborg sedan mars
2020. Verksamheterna har i hög grad, men på olika sätt, drabbats av ökad belastning.
Medarbetare och chefer har tvingats till extraordinära arbetsinsatser, på grund av det ökade
vårdbehovet, begränsningar i samhället till följd av restriktioner och rekommendationer, samt
höga sjuktal internt. Detta har medfört att arbetssituationen under pandemin har varit svår.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår personalutskottet att månadsanställda medarbetare
inom regionen som fortfarande är anställda vid tillfället för utbetalning tilldelas ett
engångsbelopp med 8 000 kr, alternativt 4 000 kronor om medarbetaren har varit anställd
kortare tid än sex månader under året, för sin arbetsinsats under 2021. Timanställda erhåller
ersättning för månader som överstiger 50 procent tjänstgöring.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Utbetala 8 000 kronor, alternativt 4 000 kronor, som engångsbelopp för 2021 till alla
anställda som varit verksamma under Coronapandemin 2021.
2. Den totala kostnaden på 98,8 mnkr finansieras genom ökade riktade statsbidrag
inom hälso- och sjukvårdsnämnden och belastar 2021 års resultat.
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Jäv
Hans Olsson (M), Alf Norberg (V) och Linda Pettersson Lindh (S) anmäler jäv och deltar inte
i beslutet.

Yrkanden
Fredrik Åberg Jönsson (V) yrkar, med instämmande från Liz Zachariasson (SD), Jennie
Forsblom (KD) och Karin Jansson (MP), bifall till regionstyrelsens förslag.
Ann-Charlotte Granath (M) yrkar, med instämmande från Henrik Olofsson (SVG), på att
utbetala 8 000 kronor, alternativt 4 000 kronor, som engångsbelopp för 2021 till alla anställda
inom Hälso- och sjukvården som varit verksamma inom Covidvården under 2021.
Ann-Charlotte Granath (M) yrkar, med instämmande av Hans Backman (L), Henrik Olofsson
(SVG), Liz Zachariasson (SD) och Jennie Forsblom (KD), på att hälsovalskontoret får i
uppdrag att göra samma utbetalning till privata vårdcentraler.
Ann-Charlotte Granath (M) yrkar, med instämmande från Henrik Olofsson (SVG), på
att avsättning i bokslutet 2021 görs med 90 miljoner kronor.
Hans Backman (L) yrkar, med instämmande av Jennie Forsblom (KD), på att vårdpersonalen i
Region Gävleborg som jobbar i fronten med Coronapatienter får en extra ekonomisk
ersättning på 500 kronor per arbetspass.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag om att utbetala 8 000 kronor,
alternativt 4 000 kronor, som engångsbelopp för 2021 till alla anställda som varit verksamma
under Coronapandemin 2021 mot Ann-Charlotte Granaths (M) och Henrik Olofssons (SVG)
yrkande om att utbetala 8 000 kronor, alternativt 4 000 kronor, som engångsbelopp för 2021
till alla anställda inom Hälso- och sjukvården som varit verksamma inom Covidvården under
2021 och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag att den totala kostnaden på 98,8
mnkr finansieras genom ökade riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvårdsnämnden och
belastar 2021 års resultat och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med
regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på Ann-Charlotte Granaths (M) yrkande att hälsovalskontoret
får i uppdrag att göra samma utbetalning till privata vårdcentraler och finner att
regionfullmäktige avslår detta. Votering begärs och genomförs. Regionfullmäktige godkänner
följande propositionsordning. Ja-röst för avslag, nej-röst för bifall. Omröstningen utfaller så
att 42 ledamöter röstar JA och 33 ledamöter röstar NEJ. Regionfullmäktige har därmed
beslutat att avslå yrkandet.
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Ordförande ställer proposition på Hans Backmans (L) yrkande att vårdpersonalen i Region
Gävleborg som jobbar i fronten med Coronapatienter får en extra ekonomisk ersättning på
500 kronor per arbetspass och finner att regionfullmäktige avslår detta.
Ordförande ställer proposition på Ann-Charlotte Granaths (M) yrkande att avsättning i
bokslutet 2021 görs med 90 miljoner kronor och finner att regionfullmäktige avslår detta.

Expedieras till
Personalutskottet
Regionstyrelsen
HR-direktören

Beslutsunderlag






Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som har varit verksamma under
Coronapandemin
§58 RS Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som har varit verksamma
under Coronapandemin
Reservation - Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som har varit
verksamma under Coronapandemin
§26 PU Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som har varit verksamma
under Coronapandemin
Reservation (M, SVG) - Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som har
varit verksamma under Coronapandemin
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