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Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 medarbetare som tjänstgör inom yrkeskategorierna sjuksköterskor,
specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker,
barnmorskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, barnsköterskor,
ambulanssjukvårdare och skötare som utöver ordinarie schema arbetar extra
arbetspass erhåller 3 000 kr per extra arbetspass utöver redan givna
övertidsersättningar
 medarbetare som förskjuter sin semester och arbetar i stället erhåller 3 000
kr per arbetspass utöver redan erhållna extra sommarersättning
 medarbetare som arbetar under sin föräldraledighet erhåller 3 000 kr per
arbetspass utöver redan erhållna extra sommarersättning
 ersättningen används på arbetsgivarens initiativ för att lösa
bemanningsbehov
 ersättningen gäller arbetspass som fullgörs inom regionens dygnet runtverksamheter
 ersättningen gäller under perioden 2021-06-07 – 2021-08-29
 finansieringen är regiongemensam via centralt redovisade statliga medel för
merkostnader orsakade av Covid-19
Ärendet
Hälso- och sjukvården i Region Halland, precis som i riket, upplever en extra
ansträngd situation. Pandemins konsekvenser i form av bland annat covidvård,
vaccinering, hantering av smittspårning och provtagning omhändertas av hälso- och
sjukvården. Samtidigt behöver ordinarie verksamhet upprätthållas.
När vi nu går in i ännu en sommarperiod med pandemi, är det av yttersta vikt att
medarbetarna får möjlighet till den återhämtning som semesterperioden innebär.
Detta innebär sammantaget att bemanningen under sommaren behöver underlättas
med åtgärder som linjerar med denna inriktning.
Därför är bedömningen att de insatser som hittills gjorts behöver kompletteras med
en extraordinär åtgärd denna sommar. Åtgärden ska inte äventyra hälso- och
sjukvårdens kapacitet och samtidigt i minsta möjliga mån påverka medarbetarnas
återhämtning under sommaren. Genom att erbjuda medarbetare som tar extrapass
under sommaren 2021 en extra ersättning, tillser Region Halland att extra insatser
kompenseras och bygger på frivillighet från medarbetarens sida.

Insatsen skall i ljuset av detta ses som ett tack till de medarbetare som redan tagit
på sig extra pass under sommarperioden samt en uppmuntran till medarbetare som
kan tänka sig att ta på sig extra arbetspass under denna period.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 medarbetare som tjänstgör inom yrkeskategorierna sjuksköterskor,
specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker,
barnmorskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, barnsköterskor,
ambulanssjukvårdare och skötare som utöver ordinarie schema arbetar extra
arbetspass erhåller 3 000 kr per extra arbetspass utöver redan givna
övertidsersättningar
 medarbetare som förskjuter sin semester och arbetar i stället erhåller 3 000
kr per arbetspass utöver redan erhållna extra sommarersättning
 medarbetare som arbetar under sin föräldraledighet erhåller 3 000 kr per
arbetspass utöver redan erhållna extra sommarersättning
 ersättningen används på arbetsgivarens initiativ för att lösa
bemanningsbehov
 ersättningen gäller arbetspass som fullgörs inom regionens dygnet runtverksamheter
 ersättningen gäller under perioden 2021-06-07 – 2021-08-29
 finansieringen är regiongemensam via centralt redovisade statliga medel för
merkostnader orsakade av Covid-19

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag - Beslut om extra ersättning på grund av Covid-19 under
sommaren 2021

Expedieras till
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Kultur och skola
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Psykiatri
Driftnämnden Regionservice
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Maria Fransson
Justering av protokollet sker vecka 21
Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson
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Beslutsförslag - Beslut om extra ersättning på grund av
Covid-19 under sommaren 2021
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Medarbetare som tjänstgör inom yrkeskategorierna sjuksköterskor,
specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska
analytiker, barnmorskor, medicinska sekreterare, undersköterskor,
barnsköterskor, ambulanssjukvårdare och skötare som utöver ordinarie
schema arbetar extra arbetspass erhåller 3 000 kr per extra arbetspass
utöver redan givna övertidsersättningar.
 Medarbetare som förskjuter sin semester och arbetar i stället erhåller 3
000 kr per arbetspass utöver redan erhållna extra sommarersättning.
 Medarbetare som arbetar under sin föräldraledighet erhåller 3 000 kr
per arbetspass utöver redan erhållna extra sommarersättning.
 Ersättningen används på arbetsgivarens initiativ för att lösa
bemanningsbehov.
 Ersättningen gäller arbetspass som fullgörs inom regionens dygnet
runt-verksamheter.
 Ersättningen gäller under perioden 2021-06-07 – 2021-08-29.
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 Finansieringen är regiongemensam via centralt redovisade statliga
medel för merkostnader orsakade av Covid-19.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvården i Region Halland, precis som i riket, upplever en extra
ansträngd situation. Pandemins konsekvenser i form av bland annat
covidvård, vaccinering, hantering av smittspårning och provtagning
omhändertas av hälso- och sjukvården. Samtidigt behöver ordinarie
verksamhet upprätthållas.
När vi nu går in i ännu en sommarperiod med pandemi, är det av yttersta vikt
att medarbetarna får möjlighet till den återhämtning som semesterperioden
innebär. Detta innebär sammantaget att bemanningen under sommaren
behöver underlättas med åtgärder som linjerar med denna inriktning.
Därför är bedömningen att de insatser som hittills gjorts behöver
kompletteras med en extraordinär åtgärd denna sommar. Åtgärden ska inte
äventyra hälso- och sjukvårdens kapacitet och samtidigt i minsta möjliga mån
påverka medarbetarnas återhämtning under sommaren. Genom att erbjuda
medarbetare som tar extrapass under sommaren 2021 en extra ersättning,
tillser Region Halland att extra insatser kompenseras och bygger på frivillighet
från medarbetarens sida.
Insatsen skall i ljuset av detta ses som ett tack till de medarbetare som redan
tagit på sig extra pass under sommarperioden samt en uppmuntran till
medarbetare som kan tänka sig att ta på sig extra arbetspass under denna
period.
Konsekvensbeskrivning
Beslutsförslaget omfattar alla medarbetare inom utvalda yrkeskategorier,
varför bedömningen är att det inte föreligger någon konsekvens ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kostnaden för ersättningen är mycket svårestimerad men beräknas uppgå till
mellan 10 000 och 15 000 tkr. Kostnaden redovisas i verksamheten och kodas
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med Corona-kod för uppföljning. Regiongemensam finansiering sker via
centralt redovisade statliga medel för merkostnader orsakade av Covid-19.

Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Cristine Karlsson
HR-direktör

Styrelsens/nämndens beslut delges
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Kultur och skola
Driftnämnden Närsjukvård
Driftnämnden Psykiatri
Driftnämnden Regionservice

