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Särskilda ersättningar i anledning av belastningen i vården i 
anledning covid-19 

 
 
Samtliga förvaltningschefer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningarna ställer 

sig bakom - Särskilda ersättningar i anledning av belastningen i vården i 

anledning covid-19 under tiden den 1 december 2020 till och med den 10 

januari 2021 om det inte finns andra lämpliga lösningar. 
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Koncernstab HR 

Datum 2020-11-25 

Diarienummer RS 2020-07093 

 

Särskilda ersättningar i anledning av belastningen i vården i 
anledning covid-19 under tiden den 1 december 2020 till och 
med den 10 januari 2021 
 
Den ökade smittspridningen av covid-19 under hösten har lett till en ökad belastning i 

vården. Belastningen är hög och förväntas bestå under viss tid framåt. Det kan därför 

finnas anledning att utge särskilda ersättningar för att klara bemanningen under 

december och början av januari under förutsättning att det inte finns andra lämpliga 

lösningar. 

Utgångspunkten är att medarbetare ska få ut beviljad semester och att extra ersättningar inte 

ska behöva användas. Om någon särskild ersättning måste användas är det de följande 

ersättningsnivåerna som ska användas. 

Om, när, i vilken omfattning och vilka av nedan angivna ersättningar som ska användas 

beslutas av respektive förvaltningschef. Behovet ska bedömas utifrån den belastning i vården 

som föreligger inom respektive förvaltning, område eller klinik. Inom förvaltningarna kan 

förvaltningschef därmed göra olika bedömningar om och i vilken omfattning det kan finnas 

anledning att använda ersättningarna. 

Förutsättningar 

 Ersättning kan endast utges till månadsavlönade 

 De särskilda ersättningarna utgör ett komplement till ersättningsbestämmelserna i AB 

 En skriftlig överenskommelse ska tecknas mellan medarbetare och chef.   

 De särskilda ersättningarna inkluderar semesterersättning 

Särskilda ersättningar 
Frivillig förskjutning av beviljad semester 

Medarbetare som på begäran av arbetsgivaren frivilligt förskjuter beviljad semester under 

tiden den 1 december 2020 till och med den 10 januari 2021 till en annan tidpunkt får 

ersättning med 1 600 kr per dag och 8 000 kronor för en sammanhängande vecka. 

- Ersättningen utgår i förhållande till sysselsättningsgraden 

- Ersättningen betalas inte ut om medarbetaren är frånvarande under mer än 50 procent 

av den tid som semestern skulle ha tagits ut 

- Den semester som på detta sätt skjutits upp ska förläggas så snart det är möjligt. 

Extra arbetspass 

Medarbetare som frivilligt åtar sig extrapass erhåller 160 kronor per timme. Ersättningsnivån 

är samma oberoende av sysselsättningsgrad 
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Deltidsanställda  
Deltidsanställd som arbetar extra på fridag kan efter överenskommelse med sin chef erhålla 

kvalificerad övertid. Med fridag avses här veckans alla dagar som inte är ordinarie arbetstid.  

Färdtid 

När det finns ett behov av att förflytta medarbetare för att tjänstgöra på en annan ort än 

normalt ska ersättning för färdtid utgå på sätt som framgår av kollektivavtal trots att resan är 

kortare än fem mil. I övrigt ska kollektivavtalet tillämpas i enlighet med dess lydelse. De 

medarbetare som berörs av detta ska skriva reseräkning i enlighet med fastlagd rutin.  

Övertid 

För medarbetare som inte har rätt till kompensation för övertid och som i dialog med chef inte 

bedöms kunna få ledighet tid för tid kan det finns behov av att ge ersättning för övertid 

motsvarande AB § 20.  

 

 

 

 


