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Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som har varit
verksamma under Coronapandemin (RS 2022/485)
Beslut
Personalutskottet beslutar föreslå Regionstyrelsen att föreslå Regionfullmäktige
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.
3. Uppdra HR-direktören att verkställa beslutet och fastställa slutliga detaljerna vad
gäller utformning och gränsdragningar kring utbetalning av engångsbeloppet till
Region Gävleborgs medarbetare under corona-pandemin.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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
Personalutskottet beslutar föreslå Regionstyrelsen att föreslå Regionfullmäktige
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.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Page 1 of 2

Protokoll
Sammanträdesdatum

Personalutskottet

2022-03-02

3. Uppdra HR-direktören att verkställa beslutet och fastställa slutliga detaljerna vad
gäller utformning och gränsdragningar kring utbetalning av engångsbeloppet till
Region Gävleborgs medarbetare under corona-pandemin.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag


Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som har varit verksamma under
Coronapandemin
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