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Riktlinjer för minimiersättning till patient- och närståenderepresentanter för
inflytanderåd och arbetsgrupper inom Psykiatri Skåne

1. Dessa ersättningar gäller representanter från föreningar eller andra enskilda
patienter/närstående som deltar i inflytanderåd, arbetsgrupper, dialogverkstäder
eller liknande som verksamheter inom Psykiatri Skåne bjudit in till.
2. Sammanträdesersättning
Sammanträdesersättning utgår med 1,1 procent av förhöjt prisbasbelopp, vilket
innebär 490 kr per sammanträde. I detta ingår inläsning och förberedelse inför
mötet i den mån det inte är omfattande. Då kan extra ersättning enligt punkt 5
bli aktuell.
3. Förlorad arbetsförtjänst
Utgår endast om den berörde annars inte kan delta i ett visst uppdrag samt
förutsätter insändande av en kopia på lönespecifikation där avdraget gjorts.
Ersättningen motsvarar faktiskt löneavdrag upp till maximalt 1600 kr/dag.
4. Reseersättning
Resor ska göras med billigaste färdsättet. Egen bil kan användas om det spar
tid. Ersättning utgår endast till resor som godkänts i förväg av ansvarig person
inom Psykiatri Skåne.
5. Ersättning för extra insatser
När en patient- eller närstående representant gör extra insatser i form av
utredningsarbete, framtagande av texter eller dylikt för förvaltningen kan en
ersättning med timarvode på 180 kr/timme utgå. Överenskommelse kring detta
måste ske innan eventuellt arbete påbörjas.
6. Ersättning för föreläsning, medverkan på personalutbildningar eller liknande
regleras inte i dessa riktlinjer. Ej heller ersättning för deltagande på
utbildningar som förvaltningen arrangerar eller för andra aktiviteter som
förvaltningen och föreningarna arrangerar gemensamt. Arvode för dessa
insatser behöver parterna komma överens om per tillfälle.
7. Då organisationer bjuds in och utser representanten till möten och/eller grupper
får organisationen ta ställning om arvodet ska tillfalla organisationen eller
personen.
8. Ovanstående ersättningar är skattepliktiga. Skatt dras med ca 30% enligt
kommunalskatt.
Dessa riktlinjer baseras på de riktlinjer som föreningarnas nationella nätverk
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa har tagit fram. Vissa justeringar har
gjorts.

