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1

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan.

2

Val av justerare
Förslag till beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordförande justera
protokollet. Justering sker digitalt senast 2021-04-29.

3

Särskilda ersättningar och
personalförmåner med anledning av
pandemin (20RGK265)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar om följande ersättningar och personalförmån
med anledning av pandemin:
1. En sommargåva i form av ett presentkort på 2000 kr delas ut till
Regionen Kronobergs medarbetare på samma sätt som julgåvan 2020.
Presentkortet ska gå att lösa in hos lokala näringsidkare. Presentkortet
delas ut under juni månad 2021.
2. Under maj månad dubblas ersättningarna enlig AB § 20 för
övertidsarbete till medarbetare som har rätt till övertidsersättning och där
chefen i förväg beordrar eller i efterhand godkänt detta arbete.
Regelverket i AB § 20 ska följas. Ersättningen utgår enbart i ekonomisk
ersättning.
3. Under maj månad 2021 har läkare från och med den 5:e jourpasset, 7:e
passet med beredskap A och 11:e passet med beredskap B rätt till dubbel
ersättning för den faktiskt arbetade tiden. Ersättningen utgår enbart i
ekonomisk ersättning. Ersättning för jour och beredskap med kort varsel
kan inte utgå samtidigt som denna ersättning.
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4. Anslå totalt 20,5 miljoner kronor under 2021 ur regionstyrelsens
driftram för ändamålet.
Sammanfattning

Med anledning av med anledning av den tredje vågen i pandemin
föreslås regionstyrelsen fatta beslut om extra ersättningar och
personalförmån till medarbetare. Nedan beskrivs personalförmån och
extra ersättningar som föreslås.
Presentkort/sommargåva till alla
I juni skickas ett presentkort ut på 2000 kr till alla medarbetare i Region
Kronoberg som tack för en otrolig insats under denna svåra pandemi.
Presentkortet fördelas till medarbetare på samma grunder som julgåvan
2020. Presentkortet går att lösa in hos lokala näringsidkare.
Beräknad kostnad
Den beräknade kostnaden för sommargåvan är 13,4 miljoner kronor (ca
6 700 medarbetare x 2000 kr)
Dubbel övertidsersättning
Under maj månad 2021 utgår dubbla ersättningar för övertidsarbete och
extra pass till de medarbetare som har rätt till övertidsersättning.
Regelverket gällande övertid i Allmänna bestämmelser ska följas.
Ersättningarna utgår från AB § 20 mom 4, men den ekonomiska
kompensationen blir dubblerad och betalas enbart ut i ekonomisk
ersättning. Övertiden och extra arbetspass ska i förväg vara beordrat,
eller i efterhand godkänt av närmsta chef.
Extra ersättning för extrapass
- Fyllnadstid ersätts med 240%, istället för 120% enligt AB
- Enkel övertid ersätts med 360%, istället för 180% enligt AB
- Kvalificerad övertid ersätts med 480%, istället för 240% enligt AB.
Beräknad kostnad
Kostnadsökningen ca 6,6 mkr inklusive sociala avgifter.
Extra ersättning vid tätare jourer för läkare
Under maj månad 2021 utgår ersättning i form av dubbel
jourkompensation till läkare som tar extra jourpass. Detta gäller för extra
jourpass oavsett om det är med kort varsel eller med längre
framförhållning. Extra jourpass ska godkännas av chef. Ersättningen
utbetalas enbart i ekonomisk ersättning.
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Beräknad kostnad
500 000 kr inklusive sociala avgifter
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - ersättningar och personalförmåner 2021 med
anledning av pandemin
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