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§6

Extra ekonomisk ersättning 2020 (RS 2020/2732)
Beslut

Personalutskottet beslutar
1. Att ge HR-direktören i uppdrag att verkställa beslutet och fastställa slutliga detaljerna vad
gäller utformning och gränsdragningar kring utbetalning av engångsbeloppet till de
medarbetare som har varit verksamma inom vården under corona-pandemin.

Sammanfattning

Den 7 januari 2021 beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att utbetala 10 000
kr som ett engångsbelopp för 2020 till anställda som har varit verksamma inom vården under
corona-pandemin. Regionstyrelsen beslutade också att ge personalutskottet i uppdrag att
besluta om detaljerna vad gäller utformning och gränsdragning.
HR-direktören har därefter fört en dialog med arbetstagarorganisationerna om ramarna för
extraersättningen, med syfte att ersättningen ska kompensera för den belastning som
pandemin har inneburit och som har drabbat hela vården.
Ersättningen ska omfatta hälso- och sjukvårdsförvaltningen, exklusive dess ledning, och
patientnära medarbetare inom logistik- och serviceavdelningen. Medarbetarna ska ha varit
anställda under hela eller delar av perioden 1 mars―31 december 2020, och fortfarande vara
anställda. Medarbetare som har varit frånvarande utan lön, exempelvis för tjänst-, studie- eller
föräldraledighet, under hela perioden omfattas inte.

Förslag till beslut

Personalutskottet föreslås besluta
1. Att ge HR-direktören i uppdrag att verkställa beslutet och fastställa slutliga detaljerna vad
gäller utformning och gränsdragningar kring utbetalning av engångsbeloppet till de
medarbetare som har varit verksamma inom vården under corona-pandemin.
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Yrkanden

Ordförande yrkar att Personalutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ann-Charlotte Granath (M) föreslår följande tilläggsyrkande,
Att man i beslutet tydliggör att beslutet ska gälla alla anställda, oavsett anställningsform.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att Personalutskottet
beslutar i enlighet med detta.
Ordförande ställer därefter proposition på Ann-Charlotte Granaths (M) tilläggsyrkande och
finner att Personalutskottet avslår detta.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse_Extraersättning 10000_pandemi
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