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Arvodes- och omkostnadsersättning avseende
kontaktpersonsverksamhet inom Socialtjänstlagen
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionsstödshindrade (LSS).
Malmö stad har sedan den 1 maj 2017 en ny organisation vilket bland annat medfört att
funktionsstödsnämnden tagit över verksamheter som tidigare låg under
stadsområdesnämnderna. Med anledning av detta har en översyn skett av arvodes- och
omkostnadsersättning vid kontaktpersonsverksamhet enligt socialtjänstlag (2001:453) och
lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för att likställa ersättningen i
enlighet med Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Kontaktpersonsverksamhet enligt SoL är en verksamhet som efter omorganisationen är
under funktionsstödsnämndens ansvar. Inom stadsområdena har olika ersättningsnivåer
tillämpats.
Kontaktpersonsverksamhet enligt LSS var tidigare organiserat under sociala
resursförvaltningen och har haft en enhetlig struktur avseende ersättningsnivåerna.
Tidigare utredningar inom båda områdena är genomförda och det kan konstateras att
ersättningarna är olika inom de båda lagområdena. Föreliggande förslag avser att likställa
arvodet för denna insats inom båda lagområdena med utgångspunkt från Skl´s
rekommendationer för att hitta lämplig nivå.
SKL ger ut rekommendationer i cirkulär 1 avseende arvodesersättning och
omkostnadsersättning som en vägledning för kommuner när beloppsnivåer ska beslutas.

Cirkulär 16:60 SoL och 16:61 LSS. Förslaget bygger på samma principer som gäller för ersättning till
kontaktpersoner/kontaktfamiljer som ges som bistånd enligt socialtjänstlagen (cirkulär 1987:43).
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SKL rekommendation - Omkostnadsersättning
Omkostnadsersättning beräknas upp årligen utifrån prisbasbeloppet 2. Till delen som utgör
omkostnad har Skl en rekommendation sedan 2008 att 130 kr skall läggas till
omkostnadsdelen, rekommendationen är oförändrad för innevarande år (2017).
Rekommendationen gäller båda lagområdena och är en fast ersättning som adderas till
omkostnadsersättningen. Det fasta tillägget på 130 kr beror på en skatteteknisk justering
efter ändringar i avdragsrätten som beslutades av Sveriges riksdag 2007 3.
Procent av prisbasbelopp
10 %
25 %
40 %

Kronor/ månad
373 kr
933 kr
1 493 kr

Skl rekommendation - Arvodesersättning
Rekommenderad arvodesersättningen är beräknat på prisbasbeloppet för 2017. Arvodet
varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget kan vara.
Kategori
Kategori 1 har kontakt minst
En gång i veckan
Kategori 2 kontakt flera
gånger i veckan
Kategori 3 kontakt i stort sett
dagligen

Arvode i procent av
prisbasbeloppet
10-35 %

Kronor/månad

20-45 %

747 kr-1680 kr

30-55%

1120 kr-2053 kr

373 kr-1307 kr

Prisbasbelopp 2017 44 800 kr.
Riksdagen beslutade 2007 att höja avdragsgränsen i deklarationen för omkostnadsersättning därmed drabbar
det kontaktpersonverksamheten där avdragen ofta understiger den nya nivån. För detaljer se SKL Dnr
07/173-Beskattning av omkostnadsersättning för uppdragstagare och SKL Dnr 07/2175-Höjning av
omkostnadsersättning till uppdragstagare i rekommendationer för år 2008.

2
3

2 (3)

Förslag prisnivå Kontaktpersoner enligt LSS och SoL 2018
Arvodet utgår från fastslagna procentsatser som är medelvärde av det som Skl
rekommenderar, det har avrundats uppåt till närmaste femtal/tiotal enligt nedan tabell.
Därmed ligger arvodesersättningen på ett medelvärde inom ramen för Skl rekommendation
för både Sol och LSS vilket underlättar den administrativa hanteringen samt att samma
princip för ersättning används inom de båda lagområdena.
Nivå
Kategori
1: 1-8 h/månad-FSF
1: SKL rekommenderar
2: 9-16 h/månadFSF
2: SKL rekommenderar
3: Över 16 h/månadFSF
3: SKL rekommenderar

Omkostnad
373 + 130 kr =503
kr
(373 + 130 = 503
kr)
933 + 130 kr
=1063 kr
(933 + 130=
1063 kr)
1493 + 130 kr
=1623 kr
(1493 + 130 = 1623
kr)

Arvode
840 kr
(373-1307 kr)
1215 kr
(747-1680 kr)
1585 kr
(1120-2053 kr)

Totalt Snitt Arvode
1343
kr/månad
(876-1806
kr)
2278
kr/månad
(18122743 kr)
3208
kr/månad
(2743-3676
kr)

22,5%
(10-35%)
32,5%
(20-45%)
42,5%
(30-55%)
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