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Datum

2020-01-03

Ekonomiska beräkningar omsorg på obekväm arbetstid
Grunden för vistelsetid kväll och natt kl 18:00 till kl 06:00.
Personal varje kväll/natt. En personal börjar 17:30 en personal börjar 18:00
Den som börjar 17:30 slutar 06:00 den som börjar 18:00 slutar 06:30.
Arbetstid 12,5 timmar per natt 6 timmar jour samt 6,5 timmar arbetstid.
Ersättning enl allmänna bestämmelser (AB) för arbetstid kl 18:00 till kl 06:00 med ersättning för
obekväm arbetstid (OB tillägg) för närvarande 47:90 kr/timme
Jourtid ersätts med 30% ökning av lönen på den tid av arbetstiden som avser jour.
För att klara schema behöver det vara 4,5 tjänst som arbetar både dag och natt ca 2 nätter per
vecka. Tillkommer vikarier i samband med sjukdom och ledigheter. Personalen kommer behöva
arbeta både natt och dag då jourtiden inte räknas som arbetstid i lönebräkningarna men gällande
arbetstidsreglerna räknas den som arbetat tid gällande dygn och veckovila.
Tillkommer gör eventuella kostnader för förskjuten arbetstid. Beroende på med vilken
framförhållning information om förskjuten arbetstiden ges till medarbetare utgår olika
ersättningar. För att det inte ska utgå någon ersättning skall förskjuten arbetstid meddelas senast
10 dagar innan aktuellt pass.
Beräkningsexempel Natt
Snittlön 25 000 kr månaden
8 nätter per månad 288 kr per natt ger 2300 kr månaden i OB ersättning
8 nätter per månad Jour 363 kr natt ger 2909 kr månaden i jourersättning
25 000 kr + 2300 kr OB + 2909 kr jourersättning ger 30,209 kr till det kommer sociala avgifter
och semester (PO) vilket ger en kostnad per anställd på ca 45300 kr månaden.
45300 kr x 4,5 tjänst ger 203850 kr månaden x 12 månader
Total personalkostnad ca 2 446 200 kr per år.
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Beräkningsexempel kväll till 22
Snittlön 25 000 kr månaden
Kl 18-22 ger OB tillägg med 47:90 kr/timme ger 191,60 kr dag
Beräkningen är att det krävs en utökning med 1,5 tjänst för att klara verksamheten mellan kl
18:00-22:00.
1,5 tjänst x 25000kr ger 37500 kr månaden + PO totalt 56250 kr månaden/ 675 000 kr per år
20 dagar OB tid X 191:60kr/dag = 3832kr/månaden + PO 5748kr/månaden 68 976 kr/ år i OB
kostnader
Totalt lönekostnad per år 675 000 kr
Total OB kostnad per år 68 976 kr
Total personalkostnad ca 744 000 kr per år.

Övriga kostnader
Inköp av sängskåp och övrigt material.
Kostnad ca 40 000:- engångskostnad
Matkostnad och förbrukningsmaterial ca 10 000 kr per år
Total kostnad 754 000 kr per år.

