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Timersättning för 2013 till anordnare av personlig assistans 

Förslag till beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att fastställa ersättning t i l l 248 kr/timme fr.o.m. 1 januari för personlig assistans enligt LSS 

att fastställa ersättning t i l l 275 kr/timme fr.o.m. 1 januari 2013 för dem som har biståndsbe
slut om personlig assistans enligt LSS med vaken natt eller jour nattetid 

Ärendet 
Kontoret menar att besluten gällande ersättning t i l l personlig assitans enligt LSS för 2013 är 
lite otydliga och önskar med detta ärende få ett klargörande. 

Den 11 september 2012 fattade nämndens förstärkta arbetsutskott beslut om förfrågningsun
derlag för Vård & bildning för 2013, NHO 2012-0147.1 ersättningsbilagan fastställdes att 
ersättningen t i l l dem som har biståndsbeslut om personlig assistans nattetid enligt LSS skulle 
vara samma som den av regeringen fastställda schablonen för 2013 d.v.s. 275 kr/timme för all 
utförd tid. För dem som har biståndsbeslut om personlig assistans enligt LSS mellan 7:00 och 
22:00 beslutades att ersättning skulle vara 253 kr/timme. Beslut gällande dessa timersättning
ar i förfrågningsunderlag t i l l Vård & bildning tillämpas för övriga assistansanordnare. 

Den 13 december 2012 beslutade nämnden i budgeten för 2013 att sänka ersättningen för per
sonlig assistans från 253 kr/timme t i l l 248 kr/timme. Kontorets uppfattning är att avsikten 
med beslutet om timersättning på 248 kr var att detta avsåg dem som har personlig assistans 
enligt LSS, dag och kväll. Beslutet kan dock tolkas som att 248 kr/timme är ersättning för 
personlig assistans dygnets alla timmar d.v.s. även de som har biståndsbeslut på insatser natte-

2013 

tid. 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) 

E-post: halsa-vard-omsorg@uppsala.se 
www.uppsala.se 



2 (2) 

Beslutet i förfrågningsunderlaget t i l l Vård & bildning för 2013 för dem som har insatser natte
tid avsåg dem som har biståndsbeslut om stöd hela natten eller jour hela natten. Kontoret me
nar att det är viktigt att beslutet om ersättning med 275 kr/timme för personlig assistans natte
tid inte kan tolkas som att de som har beslut om hjälp vid sänggåendet exempelvis kl . 23:00 
ska ersättas med 275 kr/timme för all utförd tid. Kontoret föreslår därför att nämnden faststäl
ler att ersättningen för personlig assistans enligt LSS är 248 kr/timme och att ersättningen 
natten är 275 fa/timme för dem som har ett biståndsbeslut på personlig assistans enligt LSS 
med vaken natt eller jour nattetid. Besluten omfattar samtliga assistansanordnare. 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 


