
 

Kommunfullmäktige i Robertsfors kommun 2021-06-21 

 
Svar på interpellationen från Paavo Ruokojärvi 

 
Socialchefen har inkommit med en prislista på vad bemanningssjuksköterskor och 
bemanningsundersköterskor kostar. Han har också inkommit med en kostnadsuppgift 
vad ordinarie sjuksköterska/undersköterska kostar per timme beräknat på medianlön. 
Då tillkommer OB tid. Till sist har han försökt förklara orsaken till varför vi inte har 
tillgång till vikarier under sommarmånaderna. Jag bifogar hans svar till denna text. 

     
Mona Andersson (S) 
Sociala utskottets ordförande 

 

 
Finns det en prislista en hyrsjuksköterska och vad en hyrundersköterska kostar per timme en 

vardag eller helgdag och kan det presenteras för fullmäktige? 

Bemanningssjuksköterskor 2021 
Företag Vardag Kväll  Natt  Helg Storhelg  

Företag 1 683 kr/tim 763 kr/tim 817 kr/tim 834 kr/tim 939 kr/tim 

Företag 2 795 kr/tim 795 kr/tim 
Plus OB nligt 
kollektivavtal 

795 kr/tim 
Plus OB enligt 
kollektivavtal 

795 kr/tim 
Plus OB nligt 
kollektivavtal 

795 kr/tim 
Plus OB enligt 
kollektivavtal 

      

 

Bemanningsundersköterskor 2021 
Företag Vardag Kväll Natt Helg Storhelg 

Företag 1 357 kr/tim 413 kr/tim 481 kr/tim 465 kr/tim 553 kr/tim 

 

Hur mycket dyrare är det att anlita hyrpersonal än att ha egen personal anställd? 

Kostnad per timme ordinarie personal 

Beräknad timkostnad för Undersköterska. Beräknat på kommunens medianlön för undersköterska är 

den genomsnittliga timkostnaden 262 kr/tim 

Beräknad timkostnad för sjuksköterska. Beräknat på kommunens medianlön för sjuksköteska är den 

genomsnittliga timkostnaden 321 kr/tim 

Till dessa kostnader kan det tillkomma ersättning för obekväm arbetstid.  

 

Varför klarar inte Robertsfors kommun att hålla sin egen personal? 

När det gäller undersköterskor har vi än så länge kunnat rekrytera ordinarie personal. Dock har vi 

de senaste åren haft svårt att rekrytera sommarvikarier där vi haft för få sökanden. Vi ser det som ett 

första tecken på den väntade kompetensbristen inom vården. Denna kompetensbrist beror till stor 

del på att vi blir färre i arbetsför ålder i förhållande till efterfrågade välfärdstjänster.  

När det gäller sjuksköterskor så har vi under de senaste åren haft svårt att rekrytera till ordinarie 

tjänster samt ännu större svårigheter att rekrytera sommarvikarier. En mycket oroande utveckling 

som vi nu ser inför sommaren är att många sjuksköterskor säger upp sig från Robertsfors kommun 

för att gå vidare till andra arbetsgivare eller eget företagande. Här jobbar verksamhetsansvariga 

tillsammans med HR för att identifiera varför så många väljer att sluta hos oss. Detta ska mynna ut i 

en långsiktig handlingsplan för kompetensförsörjning. Tyvärr kan vi i detta läge inte ge ett tydlig 

svar på den frågan.  

 


