
Yrkande angående yrkande från Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet om extra ersättning för personal i 
äldreomsorgen 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Yrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet avslås.  
2. Kommunstyrelsen hemställer till stadsdelsnämnderna och social resursnämnd att höja 

grundbemanningen i välfärdsverksamheterna genom att förlänga befintliga 
månadsanställningar till tidigast 31 december 2020. Nya tidsbegränsade anställningar under 
året ska som minst vara månadsanställningar som löper till tidigast 31 december 2020. 
Finansiering föreslås ske inom ram. 

Yrkandet 
 
Under pandemin har det återigen bevisats att personalens insatser är den yttersta garanten för att 
välfärden fungerar. Välfärdspersonalen utgörs av kompetenta, utbildade medarbetare. Staden står i stor 
skuld till personalen i varje del av välfärden, till en mängd olika yrkesbefattningar och till tusentals 
enskilda medarbetare. Denna skuld kan inte regleras genom den sorts missriktade allmosa som föreslås 
av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  
 
Partierna föreslår att all personal i äldreomsorgen ska beviljas ett identiskt och retroaktivt lönetillägg 
för det antal månader som förslagsställarna, av ospecificerat och till synes arbiträrt skäl, har utsett till 
särskilt svåra – trots att pandemin och arbetsbördan har varierat stort även under denna tid. För andra 
yrkesgrupper som varit helt avgörande i pandemin, och utsatts för stora risker, utgår ingen särskild 
ersättning eller politisk belöning; barnskötare och förskollärare, spårvagnsförare och 
färdtjänstchaufförer, lokalvårdare och personliga assistenter förväntas finna sig i att förfördelas. 
Förslaget riskerar att skapa splittring på arbetsplatserna, så split mellan yrkesgrupper och låta idéer om 
teoretisk jämlikhet stå över den princip om lön för kompetens som är gällande på stadens arbetsplatser. 
Det rödgrönrosa förslaget vilar på en sympatisk grundval, men är inte genomtänkt och riskerar att leda 
till en praxis där unikt pressade yrkesgrupper – med långvarigt dålig arbetsmiljö och orättvisa villkor - 
kan köpas ut med ett tillfälligt förstärkt lönekuvert. Engångssummor löser inte problemen som 
äldreomsorgens medarbetare, och hela välfärdspersonalen, brottas med i arbetslivet. 
 
Den skuld som Göteborg har gentemot sin välfärdspersonal kan bara regleras genom en lika långsiktig 
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som kraftfull förbättring av deras villkor och arbetsmiljö. Som en del i den pandemirelaterade 
krisuppgörelsen såg Socialdemokraterna till att förstärka stadsdelsnämnderna med 300 miljoner kronor 
och införa generösare möjligheter för det egna kapitalet. Vidare har den socialdemokratiskt ledda 
regeringen och samarbetspartierna i riksdagen såväl presenterat som i viss utsträckning beslutat om ett 
kraftfullt äldreomsorgslyft, där betald fortbildning ger fler utbildade medarbetare i äldreomsorgen, och 
ökat de permanenta statsbidragen till den kommunala välfärden mer än någon tidigare regering i 
modern tid. För Göteborgs del innebär detta ett viktigt tillskott på flera hundra miljoner kronor – 
pengar som måste gå till att förbättra situationen för välfärdspersonalen och höja grundbemanningen. 
Mer personal, med bättre utbildning, innebär i sin tur att kontinuitet och kvalitet ökar för brukarna. 
 
I det korta loppet är det helt avgörande att pandemins personalökningar, den verklighetsanpassade 
schemaläggningen och de tryggare anställningsvillkoren går från temporära krisåtgärder till permanent 
förändring. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen säkrar höjd grundbemanning i 
välfärdsverksamheterna genom att hemställa till samtliga stadsdelsnämnder och social resursnämnd 
om att förlänga nuvarande månadsanställningar till tidigast årsskiftet, och att även nya tidsbegränsade 
anställningar ska vara - som minst - månadsanställningar.  
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Yrkande angående – Yrkande från V och MP 
angående extra ersättning för personalen  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt bereda yrkandet från V och MP. 

Yrkandet 
Vi har många anställda som gjort ett fantastiskt arbete under den samhällskris pandemin 

skapat. Därför är vi positiva till att uppmärksamma detta på något sätt. 

Yrkandet är otydligt och riskerar att tex exkludera anställda som själva smittats av 

Corona-19 på arbetsplatsen eller andra yrkeskategorier som också bidragit. 

Vid en beredning från stadsledningskontoret ska även se över påbörjade intentioner från 

stadsdelsnämnderna så att vi får en likvärdig hantering i hela staden. 
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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 
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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Yttrande angående – Extra ersättning för 
personal i äldreomsorgen 
 

Yttrande 
Under våren och sommaren 2020 har många yrkesgrupper i staden bidragit med heroiska 
insatser, för att hålla våra samhällskritiska verksamheter igång och värna om samhällets 
svagaste. Att vi har många hjältar att tacka råder det ingen tvekan om. Av stadens cirka 
55 000 anställda finns det många som bör lyftas, inte minst personalen inom 
äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. Alliansen ser dock många 
stora problem med yrkandet från de rödgröna.  

För det första så bygger den svenska modellen på att det är arbetsmarknadens parter som 
avtalar om lön och villkor. Alliansen är övertygad om att den svenska modellen måste 
respekteras och vårdas. Därför är det problematiskt och olyckligt när de rödgröna genom 
sitt yrkande vill intervenera i en pågående avtalsrörelse. 

De rödgrönas förslag är också otydligt om exakt vilka av de 8000 anställda inom stadens 
äldreomsorg och kommunala hälso- och sjukvård som ska få ta del den extra ersättningen. 
Därutöver ställer förslaget olika yrkesgrupper mot varandra. Många hjältar som under 
pandemin har slitit hårt förbises helt av de rödgröna; anställda inom skola, 
funktionshinderområdet, kollektivtrafik, lokalvård, listan kan göras lång.  

Det finns exempel från andra kommuner som gett de anställda inom äldrevården en 
mindre ekonomisk kompensation för deras insatser under pandemin. Dessa insatser har 
ofta fått ett dåligt mottagande som bland annat skapat konflikter mellan yrkesgrupper.  

Alliansen menar att vi behöver arbeta med långsiktigt hållbara lösningar för att stötta vår 
livsviktiga personal inom vård- och omsorgssektorn. Inte jobba med dåliga quick-fixs 
som riskerar att skapa slitningar och orättvisor. 
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Yrkande 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 under mars till och med juli 
månad. Ersättningen utgår med cirka 1000 kronor per varje av dessa månader 
beräknat på heltid.  

3. Finansiering sker inom ram.  

Yrkandet 
Sällan har uttrycket ”Aldrig har så många så få att tacka för så mycket” kommit bättre till 
pass. Under våren som gått har många anställda i Göteborgs Stad gjort ett fantastiskt 
arbete. En yrkesgrupp som fått dra ett större lass är alla de som arbetar i äldreomsorgen. 
Dygnet runt har de kämpat med att ge en god och trygg omsorg till våra äldre, slitit med 
att ta av och på skyddsutrustning, svarat på frågor från oroliga anhöriga, jobbat 
dubbelpass när arbetskamraterna är sjuka allt för att skydda de mest sköra mot smitta av 
covid-19.  

Redan innan pandemin bröt ut var arbetsvillkoren i äldreomsorgen många gånger under 
all kritik. Under våren har många fått upp ögonen för vilket oerhört viktigt arbete som 
görs i äldreomsorgen. Förutom applåder från balkonger har anställda inom sjukvård och 
äldreomsorg fått mycket uppmärksamhet av civila, till exempel genom lunchlådor och 
andra sätt att visa uppskattning.  

Applåder i all ära men vi tror att förbättrade arbetsvillkor, höjda löner och en hållbar 
arbetssituation är ett bättre tack än applåder. 2020 har varit ett extraordinärt år och för att 
visa personalens värde för allt det hårda arbete som gjorts vill vi rödgrönrosa att alla som 
arbetat i äldreomsorgen under mars till och med juli ska få en extra ersättning utbetald till 
decemberlönen.  

Stadsdelsnämnderna gör ett överskott om flera hundra miljoner per juli. Vi ser hellre att 
dessa pengar gör nytta i äldreomsorgspersonalens fickor än i ett överskott för kommunen. 
Stadsdelsnämnderna får därför i uppdrag att efter dialog med berörda fackliga 
organisationer ta fram ett system för hur ersättning ska fördelas utifrån detta yrkande.  
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