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Extra ekonomisk ersättning 2020 till anställda som varit
verksamma inom vården under Corona-pandemin
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
Tilläggsanslaget finansieras av minskade pensionskostnader inom Regionstyrelsen
-Utbetala 10 000 kr som engångsbelopp för 2020 till anställda som varit verksamma inom vården under Corona-pandemin.
-Tilldela Hälso- och sjukvårdsnämnden och/eller annan berörd nämnd tilläggs
anslag med totalt 100 mnkr för att täcka kostnaden 2020 samt dagens justering
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2021-01-07 om att personal inom vården tilldelas ett
engångsbelopp för sin arbetsinsats under 2020 mot bakgrund av
arbetsbelastningen på personalen under Coronapandemin.
Regionstyrelsen tidigare beslut kompletteras på så sätt att ”Tilläggsanslaget
finansieras genom att ta prognostiserat överskott 2020 i anspråk” ändras till
”Tilläggsanslaget finansieras av minskade pensionskostnader inom
Regionstyrelsen”
Av det prognostiserade resultatet på 341 mnkr beror 93 mnkr på minskade
pensionskostnader, främst med anledning av en förändring i pensionsförvaltarens,
KPA:s, värderingsmodell. Enligt KPA:s pensionsskuldsberäkning från december
kommer bokslutet att innebära ytterligare minskade pensionskostnader med i
storleksordningen 18 mnkr.”
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. Regionstyrelsen har beslutat 2020-01-07, § 3 att
personal inom vården tilldelas ett engångsbelopp kr för sin arbetsinsats under
2020 mot bakgrund av arbetsbelastningen på personalen Coronapandemin.
Regionstyrelsen har också gett personalutskottet i uppdrag att besluta om de
slutliga detaljerna vad gäller utformning och gränsdragning. Regionstyrelsen har
också gett personalutskottet i uppdrag att besluta om de slutliga detaljerna vad
gäller utformning och gränsdragning
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Göran Angergård
Regiondirektör
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