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Yrkande angående kompensation till personal   

Förslag till beslut 
I Stadsdelsnämnden: 

1. Nämnden avsätter 14,7 mkr från årets resultat för att samtliga anställda på 

månadsvikariat eller tillsvidareanställning exklusive chefer över enhetschefer 

inom SDF Lundby ska få en extra ersättning om 5 000 kronor utbetalt på 

decemberlönen.  

2. Samtliga månadsanställningar inom äldreomsorgen förlängs till 31 dec 2020.  

3. Nya månadsanställningar som görs under hösten ska gälla som kortast till och med 31 

december 2020. 

Yrkandet 

Under våren som gått har många anställda i förvaltningen gjort ett fantastiskt 

arbete med. Många har dragit ett stort och tungt lass, 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 arbetssituationen många gånger pressad för förvaltningens 

anställda till följd av nedskärningarna som budgeten föranlett. Att nämnden gör 

ett överskott om 15 miljoner kronor samtidigt som personalen fått slita ihop 

besparingarna är allt annat än rimligt. Det värde som personalen skapat ska därför 

komma dem till dels. 

För att minska smittspridningen har nämnden sedan tidigare beslutat om att 

erbjuda alla timanställda i äldreomsorgen månadsanställningar.  

Vi ser ingen anledning till att det beslutet inte ska gälla resten av året.  

Under våren har många fått upp ögonen för vilket oerhört viktigt arbete som görs i 

välfärdsyrkena. Välfärdsskulden till dem är stor. Vi tror och menar inte att en 

extra ersättning på lönen är en återbetalning för den, däremot ett sätt att visa 

uppskattning för det värdefulla arbete som gjorts under året som gått.   

Därför vill vi att de som varit anställda på månadsvikariat eller 

tillsvidareanställning från 1 mars till och med 1 augusti ska få en extra ersättning 

utbetald till decemberlönen om 5000 kronor per person.  

 

För det fall att prognosen kraftigt revideras ner inför decembersammanträdet bör 

ärendet upp till nämnden igen för nytt ställningstagande. 
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