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Landstingsstyrelsen

Merkostnad för stödpersonsverksamheten på grund av ändrade skatteregler

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Patientnämnden har inkommit med en skrivelse angående merkostnader för stödpersonverksamheten på grund av ändrade skatteregler. Patientnämnden önskar en nivåjustering på landstingsbidraget på 1 210 000 kr som en effekt av skattelagstiftningens
förändring.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att konsekvenserna av förändrade skatteregler hanteras i landstingets budget för 2009
i samband med fastställandet av landstingsbidraget till patientnämnden.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas

Bilaga
Patientförvaltningens tjänsteutlåtande

2008-07-15
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Patientnämnden har den 22 juli 2008, enligt förvaltningens förslag, beslutat att
hemställa hos landstingsfullmäktige med anledning av nedan beskriven förändring
från och med 2009 avsätta 1 210 000 kronor utöver tidigare beslutad ram för patientnämndens stödpersonverksamhet.
Patientnämnden förordnar årligen cirka 200 stödpersoner för personer som vårdas
inom den psykiska tvångsvården.
Stödpersonerna får ett arvode på 600 kronor och omkostnadsersättning på 600 kronor
per månad. Omkostnadsersättningen ska täcka stödpersonens utlägg vid aktiviteter
tillsammans med patienten.
Omkostnadsersättningen, som tidigare varit befriad från skatt och sociala avgifter har
genom ett riksdagsbeslut påförts detta från och med 2007.
För patientnämnden innebär detta en ökad utgift med cirka 390 000 kronor årligen,
vilket motsvarar de sociala avgifterna. För stödpersonerna innebär det att nettoersättningen i praktiken sänks med belopp som motsvarar skatten på omkostnadsersättningen. För att bibehålla tidigare nettoersättningsnivå, och därmed säkerställa fortsatta möjligheter för patientnämnden att tillhandahålla stödpersoner i tillräcklig omfattning samt god kontinuitet i pågående uppdrag, behöver stödpersonernas arvode höjas
till 900 kronor per månad, vilket innebär en ökad kostnad för patientnämnden med
cirka 820 000 kronor årligen.
Patientförvaltningens tjänsteutlåtande den 15 juli 2008 bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 1 september 2008 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att konsekvenserna av förändrade skatteregler hanteras i landstingets budget för 2009 i samband med fastställandet av landstingsbidraget till patientnämnden.
Den kostnadsersättning som Patientnämnden ger till sina stödpersoner är tänkt att
motsvara de kostnader som stödpersonen har. Då nu ersättningen blivit skattepliktig
torde avdragsgillhet föreligga i de fall de årliga kostnaderna överstiger 5 000 kronor
exklusive resor till och från arbetet.
Effekten för den skattskyldige bedöms därför inte fullt ut motsvara Patientnämndens
beräkningar. Den av Patientnämnden föreslagna nivåjustering på arvodet är tänkt att
fullt ut kompensera en teoretisk 30 % skattebelastning av erhållen kostnadsersättning. Då denna beräkning inte överensstämmer i de fall där de skattskyldiga har fler
än ett uppdrag kunde en mindre justering än de föreslagna 300 kronorna vara aktuell.
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Om dock hänsyn tas till att arvodet varit oförändrat sedan 2005 och att de nya skattereglerna för privatpersoner redan gäller bedöms föreslagen uppjustering som välgrundad.
I samband med fastställandet av landstingets budget och landstingsbidrag för 2009
bör denna kostnadsfördyring på tillsammans 1 210 tkr beaktas.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 17 september 2008.

