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Utökad särskild ersättning med 
anledning av Coronapandemin 
Dnr 1713-2020  

Förslag till beslut 
1. Regionstyrelsen beslutar om särskild ersättning enligt förslag.  

2. Kostnaden beräknas till ca 6 mnkr. Kostnaden belastar budgetmedel 

inom finansieringen. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen vill uppmärksamma och rikta ett särskilt tack till medarbe-

tare som arbetat i, eller i nära anslutning till covidvården. Då antalet perso-

ner som arbetat nära de svårast sjuka patienterna visat sig vara fler än beräk-

nat behöver medel för ersättning utökas. 

Regionstyrelsen ställer sig positiv till förslaget. 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen fattade i december 2020 beslut om särskild ersättning till 

medarbetare som under pågående pandemi arbetat inom, eller i nära anslut-

ning till covidvården. 

Efter beslutet fattades har det framkommit att fler personer än beräknat har 

arbetat i covidvården och därmed har rätt till ersättning enligt beslut. 

Utöver det har regionen uppmärksammat att personal på akutmottagningar 

samt inom ambulansvården arbetat med de svårast sjuka patienterna i en så-

dan utsträckning att dessa enheter bör definieras som covid-enheter. Det in-

nebär att en högre ersättning än vad som tidigare beslutats ska utbetalas till 

de medarbetare på dessa enheter som uppfyller uppsatta kriterier. 

Ärendet 
Styrelsen beslutade vid sammanträde 18 december 2020 om en särskild er-

sättning med anledning av Coronapandemin. 

En ersättning beslutades att utbetalas enligt nedanstående modell:  

 Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månads-

lön som har arbetat minst 75 timmar under perioden mars-augusti 2020 

på covid-enheter erhåller 5 000 kronor i form av ett engångsbelopp. Er-

sättningen utbetalades i januari 2021. 

 Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månads-

lön som har arbetat på covid-enheter minst 145 timmar under perioden 

november 2020-januari 2021 erhåller 8 000 kronor i form av ett en-

gångsbelopp. Ersättningen utbetalas i mars 2021 

 Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månads-

lön som har arbetat minst 145 timmar i direkt anslutning till covidvård 

under perioden mars-augusti 2020 och-eller nov 2020-jan 2021 erhåller 
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3 000 kronor i form av ett engångsbelopp. Ersättningen utbetalas i mars 

2021. 

Det har framkommit att verksamheter, som enligt tidigare beslut definierats 

som verksamheter i anslutning till covid-vård, i betydande utsträckning har 

arbetat i den direkta covid-vården med de svårast sjuka patienterna. 

Regionen vill därför göra ett tillägg till tidigare fattat beslut genom att om-

fatta personal på samtliga akutmottagningar samt ambulanspersonal på samt-

liga orter. 

Detta innebär att medarbetare på dessa verksamheter, som uppfyller upp-

ställda kriterier, kan komma att omfattas av ersättning upp till totalt 13 000 

kronor (5 000 kr + 8 000 kr) mot 3000 kronor enligt tidigare beslut. 

Ekonomi 

Ersättning för arbete på covid-enheter under mars-augusti 2020 är utbetalade 

i januari 2021. Vid sammanställning av underlag för utbetalning har det 

framkommit att betydligt fler personer än ursprungligen beräknat varit invol-

verade i covidvården. Detta i kombination med att länets akutmottagningar 

och ambulansverksamhet föreslås definieras som covid-enheter leder till en 

beräknad kostnadsökning på 6 mnkr. 

Tidigare beslutad total kostnad för den särskilda ersättningen var 17 mnkr 

och total kostnad enligt förslag är 23 mnkr. 

Kostnaden tas från budgetmedel inom finansieringen. 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Avdelningsdirektörer 

Divisionschefer Närsjukvård 

 

 

 


