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Förslag t i l l beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

Förslag t i l l beslut 

att fastställa förslag t i l l prisjustering för 2013 t i l l Styrelsen för vård och bildning enligt 
internavtal dm BUN-2011-0150.31. 

Sammanfattning 
Prisjustering av ersättningsnivåerna ska enligt gällande internavtal ske en gång per år. 
Internavtalet gäller för perioden 2011-01-01-2013-12-31, dm BUN-2011-0150.31 

Prisjusteringen avser tiden från 2013-01-01 ti l l och med 2013-12-31 för samtliga insatser för 
barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Ersättningen för 2013 är oförändrad jämfört 
med 2012. Undantag är ersättning för personlig assistans som höjs t i l l Försäkringskassans 
norm. Stöd i assistansliknande form som höjs t i l l 253 kr. Ersättningarna utbetalas med fast 
belopp med en tolftedel per månad med undantag för Övriga insatser i ordinärt boende enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service t i l l vissa funktionshindrade (LSS) som 
ersätts utifrån beslut. Familjehem, stödfamilj och kontaktfamilj ersätts enligt fastställt belopp 
per person. 
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Prisjustering av ersättningsnivåerna ska enligt gällande internavtal ske en gång per år. 
Internavtalet gäller för perioden 2011-01-01-2013-12-31, dnr BUN-2011-0150.31 

Prisjusteringen avser tiden från 2013-01-01 t i l l och med 2013-12-31 för samtliga insatser för 
barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Ersättningen för 2013 är oförändrad jämfört 
med 2012. Undantag är ersättning för personlig assistans som höjs t i l l Försäkringskassans 
norm. Stöd i assistansliknande form som höjs t i l l 253 kr. Ersättningarna utbetalas med fast 
belopp med en tolftedel per månad med undantag för Övriga insatser i ordinärt boende enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service t i l l vissa funktionshindrade (LSS) som 
ersätts utifrån beslut. Familjehem, stödfamilj och kontaktfamilj ersätts enligt fastställt belopp 
per person. 

Ersättningar specificeras i bilaga 1. 
Gruppboende: Om volymerna ändras träffas parterna för diskussion och ny överenskommelse. 
Helgboende och korttidstillsyn för skolungdom: Om antalet ungdomar ökar eller minskar med 5 så 
träffas parterna för diskussion och ny överenskommelse. 
Korttidsboende: Om antalet ungdomar ökar eller minskar med 5 så träffas parterna för diskussion och 
ny överenskommelse. 
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