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Landstingets kansli
Ekonomiavdelningen

Landstingsstyrelsen

Ekonomisk ersättning till stödperson
Bakgrund
Patientnämnden ordförande har i skrivelse 2014-02-03 (behandlad i
patientnämnden 2014-01-30) redovisat behov av ändring i ersättningsnivåer för
stödpersoner till patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller är isolerade enligt
smittskyddslagen.
Nuvarande ersättningsnivåer har varit oförändrade sedan 2002-04-01.
I skrivelsen redovisas förslag till förändringar som innebär att
 kostnadsersättning mot uppvisande av kvitton ersätts av en fast
omkostnadsersättning på 600 kronor per patient
 utöver månadsarvode kan ersättning ges för förlorad arbetsinkomst om
stödperson kallas till förhandling i Förvaltningsrätten för att bistå patienten

Ekonomisk bedömning av förändring -förslag
Nuvarande omfattning av stödpersonsuppdrag per år är ca 260 uppdrag vilket ger
drygt 20 uppdragsersättningar per månad.
Förändring från kostnadsersättning mot kvitto till fast omkostnadsersättning
innebär att ersättningen blir skattepliktig för mottagaren. Landstinget har
samtidigt att betala arbetsgivaravgift på ersättningen.
Omfattning 260 uppdrag
Arvode 900 kr
Arvode 1500 kr (inkl. omkostnadsers 600 kr)
Kostnadsersättning
Förlorad arbetsinkomst
Summa

Nuvarande
kostnad
340 000 1)

Ny
kostnad
560 000 1)

20 000
360 000

10 000
570 000

(inklusive arbetsgivaravgift 44 %)

De förslag till förändringar som redovisas innebär en beräknad kostnadsökning på
ca 210 000 kronor.
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Mot bakgrund av ersättningsnivån inte ändrats sedan 2002 finns skäl att göra en
uppräkning och samtidigt förenkla administration genom en fast
omkostnadsersättning.
Den föreslagna ersättningsnivån skulle ur ett nationellt perspektiv ligga bland de
högsta ersättningsnivåerna i landet. Nuvarande kostnadsersättning per
månadsuppdrag är knappt 80 kronor och skulle enligt förslaget uppräknas till 600
kronor vilket knappast är motiverat. Å andra sidan har arvodet varit oförändrat
sedan 2002 vilket motiverar en höjning av arvodesdelen. En rimlig ersättningsnivå
borde ligga på 1250 kronor per månad vilket tillsammans med bedömd kostnad
för förlorad arbetsinkomst ger en årlig kostnadsökning på 120 000 kronor.
Då omkostnadsersättning är att betrakta som arvode finns ingen anledning att
skilja på ersättningarna för arvode och omkostnad.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att månadersättning inklusive omkostnadsersättning ges med 1250 kronor per
uppdrag
att ersättning för förlorad arbetsinkomst ges om stödperson kallas till
förvaltningsrätt
att reseersättning ges enligt Landstingets regelsystem
att föreslagna förändringar gäller från och med 2014- 07-01
att kostnadsökning på 120 000 kronor finansieras ur landstingsstyrelsens ram för
oförutsedda utgifter
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