Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
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Konsekvensbeskrivning
Konsekvenser för befintliga kontaktpersoner
För den enskilde kontaktpersonen innebär förslaget nedanstående från och med 1
januari 2021. Prisbasbeloppet för 2021 fastställdes av regeringen den 3 september 2020
till 47 600 kronor.
Tabell 1: Jämförelse mellan nuvarande arvode och arvode 2021 enligt förslag.

Kontaktperson
1–8 timmar/månad

Nuvarande
arvode 2020
per månad
840 kronor

Arvode 2021
enligt förslag per
månad
893 kronor

Skillnad mellan
2020 och 2021 års
nivå per månad
+53 kronor

Kontaktperson
9–16 timmar/månad

1 215 kronor

1 289 kronor

+74 kronor

Kontaktperson
över 16 timmar/månad

1 585 kronor

1 686 kronor

+101 kronor

Tabell 2: Jämförelse mellan nuvarande omkostnadsersättning och omkostnadsersättning 2021 enligt
förslag.

Kontaktperson
1–8 timmar/månad

Nuvarande
omkostnadsersättning 2020 i
förvaltningen per
månad
503 kronor

Omkostnadsersättning 2021
enligt förslag per
månad

Skillnad mellan
2020 och 2021 års
nivå per månad

396 kronor

-107 kronor

Kontaktperson
9–16 timmar/månad

1 063 kronor

991 kronor

-72 kronor

Kontaktperson
över 16 timmar/månad

1 623 kronor

1 586 kronor

-37 kronor

Skillnaden i omkostnadsersättning blir en minskning, vilket beror helt på att skattekompensationen om 130 kronor inte längre ska utbetalas. I tabell 3 illustreras skillnaden
i ersättning om förvaltningen hade följt funktionsstödsnämnden och SKR:s
rekommendationer sedan 2019 och inte längre utbetalt skattekompensationen.
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Tabell 3. Skillnad i omkostnadsersättning mellan 2020 och 2021 års nivå undantaget den felaktiga
skattekompensationen som i nuläget utbetalas.

Nuvarande
omkostnadsersättning 2020
per månad
utan skattekompensationen
om 130 kronor

Omkostnadsersättning 2021
enligt förslag per
månad

Skillnad mellan
2020 och 2021 års
nivå per månad

Kontaktperson
1–8 timmar/månad

373 kronor

396 kronor

+23 kronor

Kontaktperson
9–16 timmar/månad

933 kronor

991 kronor

+58 kronor

1 493 kronor

1 586 kronor

+93 kronor

Kontaktperson
över 16 timmar/månad

Tabell 4: Total faktisk inkomstskillnad för befintliga kontaktpersoner enligt förslag

Kontaktperson
1–8 timmar/månad

Total inkomstskillnad
mellan 2020 och 2021
per månad
-54 kronor

Kontaktperson
9–16 timmar/månad

+2 kronor

Kontaktperson
över 16 timmar/månad

+64 kronor

Totalt innebär ändå ett beslut om principer för arvode och omkostnadsersättning en
minskning i inkomst från år 2021 för de kontaktpersoner som har uppdrag enligt nivå
1. Historiskt har prisbasbeloppet höjts årligen med undantag för fem gånger sedan
1960 då det antingen sänkts eller legat kvar på samma nivå. Med tanke på utvecklingen
av prisbasbelopp över tid bör denna minskning därför inom ett antal år ha justerats
igen.
Förvaltningen bedömer att de föreslagna principerna, trots de negativa ekonomiska
konsekvenserna för vissa, bör godkännas. Detta för att uppnå likvärdighet för
uppdragstagare, och undvika konkurrens, mellan hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. De 130 kronor i extra
omkostnadsersättning som hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens kontaktpersoner
fortfarande får utbetald behöver avslutas med tanke på att Skatteverket beslutat att det
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inte är en tillåten skattekompensation i dess nuvarande form och den rekommenderas
därför inte heller av SKR.
Konsekvenser för brukare
Förvaltningen bedömer att beslut om principen för arvode och omkostnadsersättning
inte kommer att påverka brukare.
Konsekvenser för nämndens budget
Konsekvenserna för nämndens budget är att kostnaderna på kort sikt blir något lägre,
och på längre sikt något högre jämfört med 2020, men eftersom ökningarna utgår från
prisbasbeloppet som är tänkt att spegla det generella prisläget i landet bör effekterna av
den föreslagna principen vara försumbara i nämndens budget. Det bör också beaktas i
sammanhanget att kostnaderna för kontaktpersonernas arvode och omkostnadsersättning under 2019 var totalt knappt 3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med
nämndens budget om drygt 3 miljarder 2019.

