
Yrkande angående ersättning för sommarpersonal 
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa bemanningen i äldreomsorgen inför 
sommarperioden genom att teckna ett lokalt kollektivavtal inom vilket förvaltningen betalar ut 
extra ersättning under sommarperioden till anställda inom äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen som förskjuter sin semester under samma period.  

2. Uppdraget skall vara genomfört till starten på semesterperioden 2022. 
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.  

Yrkandet 
 
Göteborgs äldreomsorg är en av de centrala välfärdsfunktioner som förväntas och behöver fungera 
dygnet runt. Rekryteringssituationen inom förvaltningen inför sommaren är illavarslande och 
förvaltningen kommer därför att betala ut en extra ersättning till de sjuksköterskor som väljer att skjuta 
på sin semester. Göteborgare i behov av vård och omsorg kommer drabbas om inte bemanningen 
säkras, och det kommer också bli en försämrad arbetsmiljö för personalen som är på plats, oavsett 
yrkeskategori, om verksamheten ständigt är underbemannad. I slutändan riskeras äldreomsorgens 
själva grunduppdrag.  

Bemanningen behöver därför säkras inför sommaren för att undvika en situation där det kommer vara 
akut brist på personal. I dagsläget finns en ordning där särskild och extra ersättning utgår till 
sjuksköterskor som förskjuter sin semester, för att på sådant sätt säkerställa bemanningen under 
semesterperioden. Trots att det råder stor brist på undersköterskor under samma tidsperiod, och att 
undersköterskorna utgör äldreomsorgens grundstomme, utgår ingen särskild ersättning för 
undersköterskor som förskjuter sin semester på samma sätt. Att värdera de olika yrkesgrupperna så 
pass olika är något vi inte kan stå bakom. Vi vill därför att stadsledningskontoret arbetar för att 
säkerställa sommarbemanningen genom att teckna ett lokalt avtal inom vilken äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen betalar ut extra ersättning under sommarperioden 2022 till anställda som väljer 
att skjuta på sin semester för att säkra bemanningen. Beslutet förklaras omedelbart justerat.  
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