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Yttrande angående – Yrkande angående – 
Extra ersättning till timanställda som arbetat 
under pandemin   
 
Yttrande 
 
I höstas enades SKR och Sobona om ett fyraårigt avtal med Kommunal. Avtalet innebär 

bland annat ett engångsbelopp om 5 500 kronor som ska betalas ut retroaktivt till 

arbetstagare som arbetat heltid under pandemin (1 maj till 31 oktober). Vidare innehåller 

avtalet en särskild satsning på yrkesutbildade. Det är ett avtal vi välkomnar. 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inkommit med ett yrkande om att säkerställa att 

samtliga arbetstagare som arbetat inom Kommunals avtalsområde under 2020 erhåller 

den kollektivavtalade lönebonusen. Vi delar bilden av att stadens timanställda har bidragit 

mycket till att verksamheterna ska fungera, främst nu under pandemin som slagit hårt mot 

äldreomsorgen. Vi ser dock inte att en engångsbonus är rätt väg att gå framåt, utan vi ser 

snarare vikten av att timanställda får en tryggare anställning, istället för att vara 

timavlönade. Det ger även en ökad trygghet för brukare. Därför har vi under pandemin 

skapat möjlighet för det. 

 

Yrkandet saknar även förslag på vart finansieringen ska tas från, utöver att 

stadsledningskontoret tar fram en beräkningsgrund för bonusen. Förslaget kan komma att 

belasta antingen stadsledningskontorets budget eller nämnden för äldre samt vård- och 

omsorgs budget, och är även ett beslut som ska tas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 
 
 
                                          

  
  

Yttrande  
Datum 2020-01-27 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna 
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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
angående extra ersättning till timanställda 
som arbetar under pandemin 

 

Demokraterna bifaller yrkandet om att tillse att även timanställda som arbetat under 

pandemin erhåller del av lönebonus.  

Under pågående pandemi har vikten av att ha månadsanställda för att minska 

smittspridningen uppmärksammats, men trots detta har vi varit tvungna att använda 

timanställda inom omsorgen för att hålla igång verksamheten.  Det är därför självklart att 

inte anställningsformen exkluderar möjligheten till lönebonus. 
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Yrkande angående V och MP yrkande – Extra 
ersättning till timanställda som arbetat under pandemin 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att samtliga arbetstagare 
som arbetat inom kommunals avtalsområde som timavlönade under 2020 
erhåller ett presentkort som går att använda i stadens butiker och 
restauranger. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en 
beräkningsgrund för bonusen i samverkan med de fackliga parterna. 
 

Yrkandet 
SD har i september 2020 föreslagit att en ersättning på 2000 kr per månad ska 
ges till alla som arbetat i äldreomsorgen samt kommunal hälso- och sjukvård 
under mars till och med juli månad. Ersättningen i vårt förslag utgick med 2000 
kronor per varje av dessa månader beräknat på heltid (se bilaga). 

Fackförbundet Kommunal har nyligen tecknat sitt nya löneavtal med SKR där det 
framgår att en retroaktiv summa om 5500 kronor ska utbetalas till medlemmar. 
Beloppet ska betalas ut till de som arbetat heltid och haft månadslön under 
perioden 1 maj till 31 oktober. Den som arbetat deltid eller har en kortare 
anställningsperiod får en utbetalning som baseras på den tid man arbetat. Avtalet 
mellan Kommunal och SKR säger att den extrautbetalning som ska göras gäller 
bara anställda som haft månadslön. Med vårt förslag hade alla dessa hjältar inom 
vård- och omsorg fått erhålla minst 12 000 kronor under samma period. 

Den som arbetat på timvikariat blir utan bonus. Det finns flera aspekter och 
orsaker till detta. Dels har pandemin hur oönskad den än må vara, öppnat upp för 
många fler arbetstillfällen inom äldreomsorgen samt kommunal hälso- och 
sjukvård för de som normalt inte hade haft en sysselsättning idag. Pandemin har 
också gjort att de helt utan erfarenhet av vården, som exempelvis varit i 
serviceyrken i både butiker och restauranger, nu istället har kunnat få möjligheten 
att arbeta som exempelvis entrévärdar och med enklare vårdomsorg.  

Timanställda utgör en stor skara och en alldeles egen kategori av anställda. Vi är 
övertygade om att många timanställda känner tacksamhet i att kunna vara till stor 
hjälp, men också tacksamhet över att under pandemin ha fått en ökad 
sysselsättningsgrad. Som en bonus har många av dessa dessutom erbjudits 
tillsvidare- eller visstidsanställningar.  

Kommunstyrelsen  
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Sverigedemokraterna tycker att timanställda ska få en uppmuntran, men en 
löneökning per arbetad timma är inte en rimlig eller genomförbar ersättning. 

Genom att dela ut ett köpkort/presentkort öronmärkt för näringslivet i Göteborg 
ser vi istället en parallell och nyttig möjlighet till att hjälpa upp stadens näringsliv 
ekonomiskt, samtidigt som vi vill ge en uppmuntran till alla som varit och är 
timanställda inom äldreomsorgen samt kommunal hälso- och sjukvård. 
 

Bilagor 
1. SD Yrkande 20-09-11 angående – Yrkande från V och MP extra ersättning för 
personal i äldreomsorgen 

 

 

 

 

Yrkande      
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Ärende nr 2.1.15 

Yrkande angående – Yrkande från V och MP angående 
extra ersättning för personal i äldreomsorgen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1.Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att utbetala en extra ersättning till anställda 
inom äldreomsorg och hälso-sjukvård i dialog med fackliga organisationer. 

2. Ersättning ska ges till alla som arbetat i äldreomsorgen samt kommunal hälso- 
och sjukvård under mars till och med juli månad. Ersättningen utgår med 2000 
kronor per varje av dessa månader beräknat på heltid. 

3. Finansiering sker genom beräknat överskott inom staden och dess nämnder. 

Yrkandet 
Anställda inom Göteborgs Stads äldreomsorg samt hälso-sjukvård har utfört ett 
enastående och hårt arbete under pandemin.  

Stefan Löfven gick under riksdagens öppnade ut och hyllade personal inom vård 
och omsorg: ”Ni har ett helt lands tacksamhet” - men inte ett ord om någon 
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kompensation för hårt slit under hög press. Det är för oss bedrövligt att se. 
Endast applåder och muntligt beröm kan omöjligt kompensera det hårda arbete 
som har utförts. 

Sverigedemokraterna vill att de ca 8000 som arbetar i äldreomsorg samt 
kommunal hälso- och sjukvård i Göteborgs kommun, under mars till och med juli 
ska få en extra ersättning utbetald senast till decemberlönen.  

Men 1000 kr (med dagens skattetryck), skulle ge ungefär 700 kr extra i 
plånboken per månad, ca 23 kr / dag. Det vore en skymf, det duger inte. 2000 kr 
mer per månad ger åtminstone 1400 kr mer i plånboken för omsorgspersonalens 
hårda slit. 
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Yrkande angående – Extra ersättning till 
timanställda som arbetat under pandemin 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att samtliga arbetstagare som 
arbetat inom kommunals avtalsområde under 2020 erhåller den kollektivavtalade 
lönebonusen.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en beräkningsgrund för bonusen för 
timavlönade i samverkan med de fackliga parterna.  
 

Yrkandet 
Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet och Feministiskt initiativ har vid flera 
tillfällen under året föreslagit att en lönebonus ska utgå till anställda i staden som arbetat 
under pandemin. När fackförbundet Kommunal nyligen tecknat sitt nya löneavtal med 
SKR framgick att en retroaktiv summa om 5500 kronor ska utbetalas till medlemmar. 
Beloppet ska betalas ut till de som arbetat heltid och haft månadslön under perioden 1 
maj till 31 oktober. Den som arbetat deltid eller har en kortare anställningsperiod får en 
utbetalning som baseras på den tid man arbetat. Dock säger avtalet mellan Kommunal 
och SKR att den extrautbetalning som ska göras bara gäller anställda som haft 
månadslön. Den som arbetat på timvikariat blir utan bonus.  

Under året som gått har många av våra timanställda bidragit oerhört mycket till att 
verksamheterna ska kunna fungera. Många har fått hoppa in på pass med kort varsel för 
att täcka upp för kollegor som är sjuka. För oss är det självklart att även timanställda ska 
få del av lönebonus.  

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-12-11 
 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
  
Nytt ärende 
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