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Inkommen motion – Lönebonus till personalen i 
äldreomsorgen 
Vänsterpartiet i Hagfors har lämnat en motion där man förslår att personalen i 
äldreomsorgen ska få en ekonomisk ersättning för deras insatser under pandemin. 

Vänsterpartiet förslår att fullmäktige uppdrar åt kommunchefen att ta fram ett 
förslag, i dialog med fackliga organisationer, på extra ersättning till anställda 
inom äldreomsorgen för deras insatser under pandemin.  

Handlingar i ärendet 
Vänsterpartiets motion – Lönebonus till personalen i äldreomsorgen, 2021-03-24 

Förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunledningsutskottet för beredning. 
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Kommunsekreterare   
 
 
Beslutet skickas till: 
Helena Sjöö 
Ingela Axelsson



Motion till Kommunfullmäktige: Lönebonus till 
personalen i äldreomsorgen

Vi i Vänsterpartiet Hagfors föreslår att personalen i äldreomsorgen ska få en ekonomisk ersättning 
för deras insatser under pandemin. De som arbetat inom äldreomsorgen under förra våren, hösten 
och vintern har utfört ett särskilt hårt belastat arbete och förtjänar en ekonomisk ersättning för detta 
arbete.

Redan innan pandemin var arbetsvillkoren för personalen inom äldreomsorgen kritiserad från 
fackligt håll och från personalens enkäter vilket visade att personalen hade dålig fysisk arbetsmiljö. 
Pandemin har belyst personalens arbetsmiljö ännu mer och det hårda arbete som personalen fått 
utföra, vilket har lett till hyllningar och applåder som uppskattning. Nu är det hög tid att personalen 
får mer handfast ersättning i kronor och ören för sitt arbete. Det är dags att investera lite i 
äldreomsorgen och dess personal!

Vi yrkar därför:

- att kommunchefen uppdras ta fram ett förslag, i dialog med fackliga organisationer, på extra 
ersättning till anställda inom äldreomsorgen för deras insatser under pandemin

2021-03-23
Vänsterpartiet Hagfors
Kristoffer Ejnermark
Joline Hedell
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