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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-25 kl. 09:00-12:05

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Michael Högberg (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Tove Granditsky Svenson (S) (Deltagande på distans)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S) (Deltagande på distans)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V) (Deltagande på distans)
Sonja Jernström (M) (Deltagande på distans)
Kay Lennart Wictorin (C) (Deltagande på distans)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Christina Gröhn (M) ersätter Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingela Svensson (S)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S) (Deltagande på distans)
Amjad Khan (S)
Eva Lindholm (L)
Liselotte Lundgren Sigurd (MP)
Madeleine Håkansson (V)
Ahmad Marof Jaro (M)
Torsten Elofsson (KD)
Ewa Langerbeck (C)
Eva Hallén (SD)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Ann Hedman (Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna; Deltagande på
distans)
Susanne Fridell (Personalföreträdare LO/Kommunal; Deltagande på
distans)
Staffan Magnusson (Controller, ekonomiavdelningen)
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John Roslund
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Principer för arvode och omkostnadsersättning till
kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen (SoL)

HVO-2020-3055
Sammanfattning

Kontaktperson är en insats som kan sökas av personer som omfattas av socialtjänstlagen
(SoL). Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag och inte en anställning, för den som
är kontaktperson utgår inte lön utan arvode och omkostnadsersättning. Nivån för arvode och
omkostnadsersättning såg olika ut innan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bildades den 1
maj 2017. Sedan 2018 har en harmonisering skett mellan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
och funktionsstödsnämnden vad gäller arvode och omkostnadsersättning och den
gemensamma principen har varit att utgå från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
rekommendationer. Denna princip behöver fastställas av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
Kontaktpersonsuppdraget kan beviljas i tre olika nivåer. Den föreslagna beräkningen är att
dessa tre nivåer motsvarar de tre nivåer som SKR rekommenderar. I deras rekommendation
finns ett spann gällande arvode, vilken utgår från procentsatser av prisbasbeloppet.
Förvaltningen föreslår en princip för arvodering där kontaktpersoner enligt SoL ersätts med
ett arvode som utgör ett medelvärde av det som SKR rekommenderar per kategori/nivå.
Gällande omkostnadsersättning föreslår förvaltningen att de tre nivåerna motsvarar SKR:s
nivåer för omkostnadsersättning. Förvaltningen föreslår också att nämnden ger förvaltningen
i uppdrag att årligen räkna om beloppen för arvode och omkostnadsersättning i enlighet med
aktuellt prisbasbelopp och Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer om
ersättningsnivå, från och med 1 januari 2021.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att
utveckla ärendet med förtydliganden och exempel samt konsekvenser för nämndens
budget.
Yrkanden
John Roslund (M) yrkar att ärendet återremitteras för förtydliganden, exempel och
konsekvenser för bland annat nämndens budget.
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden är enig om att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2020-08-25 Principer för arvode och
omkostnadsersättning till kontaktpersoner enligt SoL
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-08-18

