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Brukare blir ersatta utvecklare,   
– förslag på hur vi hanterar arvode i vårt gemensamma 
utvecklingsarbete  
 
Detta förslag gäller endast det arbete vi bedriver i de olika grupperna i ”trädet” (se sida 2). Deltagande i 

inflytanderåd eller andra råd arvoderas också, oftast med en klumpsumma per mötestillfälle om man inte 

kommit överens om något annat.  

 

Bakgrund 

Socialförvaltningen vill bli bättre och då behöver vi hjälp av människor med egen erfarenhet av vår 

verksamhet. Tillsammans med brukarorganisationer och klienter håller vi på att bygga upp en 

organisation för vårt gemensamma arbete (se sida 2).  

 

Grunden för hela utvecklingsarbetet är en innovationsgrupp och vår gemensamma utvecklingsgrupp. I 

innovationsgruppen, som är öppen för alla, kan vi fånga upp nya idéer direkt. I den gemensamma 

utvecklingsgruppen, som också är en öppen grupp, lyfter vi utmaningar och idéer för en bättre 

socialtjänst. Om alla är överens om att en fråga är viktig bildas en särskild arbetsgrupp som ska jobba 

vidare med just den frågan. I en arbetsgrupp ska det finnas personer från både socialtjänsten och från 

brukarsidan. Båda perspektiven behövs för att vi ska lyckas med gruppens uppdrag – att jobba vidare med 

frågan och förbättra socialtjänsten.  

 

Arvode betalas ut…  

När en person ingår i en arbetsgrupp med ett definierat uppdrag, det vill säga att uppdraget är tydligt för 

både deltagare i gruppen och andra, det ska gärna finnas beskrivet i en kort text.  

 

Så går det till när arvodet betalas ut 

 Deltagare i en arbetsgrupp ersätts med 170 kr/arbetad timme.  

 

 Gruppen kommer överens om arvodet ska betalas ut som en klumpsumma eller delas upp. I 

arbetsgruppen för mentorskap har man t.ex. kommit överens om två delbetalningar. Mentorernas 

uppdrag sträcker sig över tidsperioden augusti 2015-juni 2016 och de får en utbetalning i 

december 2015 och en i juni 2016.   

 

 Om en person är medlem i en förening kan arvodet betalas till den enskilde personen eller till 

föreningen, det bestämmer varje förening själv. Exakt hur det går till skiljer sig lite åt:  

 

Till en enskild person: Om arvodet ska gå till en enskild person betalas det ut direkt till den 

personen, via Helsingborgs stads personalkontor. Skatt etc. dras automatiskt. Om personen har 

försörjningsstöd, sjukpenning eller sjukpension kan arvodet i värsta fall påverka det. Inför den 

första utbetalningen behöver socialförvaltningen personens personuppgifter.  
 

Till en förening: Om ersättningen ska gå till en förening måste föreningen skicka en faktura till 
förvaltningen. Socialförvaltningen hjälper till med fakturaunderlag (summa och specifikation). 
Viktiga detaljer som måste finnas med på fakturan:  

 
Förvaltningens fakturaadress:  
Socialförvaltningen  
251 89 Helsingborg 

Fakturareferens:  
caan1023 
Namnet på kontaktperson i förvaltningen 
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”Trädet” i november 2015 
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