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Barn- och ungdomsnämnden 

Anspråk på prisregleringer för 2013 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att i enlighet med kontorets förslag avge yttrande t i l l Styrelsen för vård och bildning innebä
rande avslag på begäran om prisreglering inom vård, boende och omsorg för år 2013. 

Ärendet 
Styrelsen för vård och bildning gör i skrivelse anspråk t i l l barn- och ungdomsnämnden att 
prisreglering för 2013 ska ske genom indexreglering enligt omsorgsprisindex. Barn- och ung
domsnämnden avvisar en sådan reglering. För vård, boende och omsorg kommer ingen upp
räkning att ske för 2013. 

För skolverksamheten kommer en uppräkning av den rörliga delen av ersättningen t i l l Eksätra 
att ske med 10 000 la per elev och år, från 260 000 ler t i l l 270 000 kr. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Dnr' u , Uppsala 2012-10-02 

Till: 
Socialnämnden för barn och unga, 
Barn och ungdomsnämnden 
Kontaktpersoner 
Ann Larsén och Per-Ola Östergren 

Anspråk på prisreglering för 2013 för Eksätra HVB med resursskola 

Vård & bildning gör anspråk på en prisreglering för 2013 och föreslår att den för HVB sker 
genom en indexreglering enligt omsorgsprisindex (OPI) se bilaga från SKL. 
Detta index följs i avtal som Vård & bildning tecknar med andra nämnder. 

För skolan föreslår Vård & bildning att frågan lyfts til l uppdragsdialogen som pågår. 

För Vård & bildning 
Kontaktperson 
Yvonne Bispfors 
Tel 018-7277267 

Ulfdustin 
018-7275622 



Uppsala 2012-10-02 

Till: 
Barn och ungdomsnämnden 
Kontaktperson 
Ann Larsén 

Anspråk på prisreglering för 2013 för verksamheter för barn och ungdom enligt SoL och 
LSS 

Vård & bildning gör anspråk på en prisreglering för 2013 och föreslår att den sker genom en 
indexreglering enligt omsorgsprisindex (OPI) se bilaga från SKL. 
Detta index följs i avtal som Vård & bildning tecknar med andra nämnder. 

För Vård & bildning 
Kontaktperson 
Yvonne Bispfors 
Tel 018-7277267 
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Cirkulär 

Sökformulär cirkulärdatabasen | «Bakåt Träfflistan Framåt» | Första «Föreaående Nästa» Sista | H1älp 

Sökord opi [Fritext] 

Cirkulär: 4 av 4 (Ladda hem PDF-dokumentet 09026.pdf eller WQRD-dokumentet 09026.docl 

Clrkulämummer: 09;26 

Diarienummer: 09/0848 

Handläggare: Håkan Hellstrand 

Avdelning: Ekonomi och styrning 

Sektlon/Enhet: Ekonomisk analys 

Datum: 2009-04-22 

Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Upphandling 

Rubrik: Nya prisindex för vård och omsorg vid upphandling av verksamhet 

Bilagor: PM Prisindex 
09bll026.pdf 

Nya prisindex för vård och omsorg vid upphandling av 
verksamhet 
Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med vårdföretagarna och Pacta arbetat fram nya prisindex att användas vid 
upphandling av verksamhet. De nya prisindexen är bättre anpassade för vård och omsorg än det gamla AKI. De nya prisindexen har 
döpts till OPI, omsorgsprisindex och VPI vårdprislndex och redovisas l den bilagda PM. 

De nya indexen som nu antagits av förbundets styrelse rekommenderas för alla nya upphandlingar av vård- och omsorgsverksamhet 
av såväl förbundet som Vårdföretagarna. Beslutet Innebär att Sverlqes Kommuner och Landstlnq ska ta fram och publicera Indexen 
på www.skl.se. 

Vid upphandling av annan verksamhet, t.ex. konsulttjänster och IT-tjänster, kan Index hämtade från Labour Cost Index (LCI) vara 
mer relevanta. Indexeringen med OPI och VPI ska leda till att utföraren får kompensation för pris- och löneökningar som är relevanta 
för den verksamhet som bedrivs. 

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 

Avdelningen för ekonomi och styrning 

Sektionen för ekonomisk analys 

Signild Östgren 

Håkan Hellstrand 

Bilaga 

Pil i lndex föl vSiU uch unisuig 
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Handläggare 

Ann Larsén 
Datum 

2012-11-26 
Diarienummer 

BUN-2012-1249 
BUN-2012-1250 

Styrelsen för vård och bildning 

FÖRSLAG 

Anspråk på prisregleringar för 2013 

Barn- och ungdomsnämnden har tillsammans med socialnämnden för barn och unga ett 
flerårigt avtal med Styrelsen för vård och bildning om boende- omsorgs- och skolverksamhet 
vid Eksätra HVB med resursskola. 

Vård & bildning gör i skrivelse anspråk t i l l nämnderna att prisreglering för 2013 ska ske 
genom indexreglering enligt omsorgsprisindex. Barn- och ungdomsnämnden avvisar en sådan 
reglering. För vård, boende och omsorg kommer ingen uppräkning att ske för 2013. 

För skolverksamheten kommer en uppräkning av den rörliga delen av ersättningen ti l l Eksätra 
att ske med 10 000 la per elev och år, från 260 000 la t i l l 270 000 la. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss Kerstin Sundqvist 
Ordförande Selaeter are 

Postadress: Uppsala kommun, Barn- och ungdomsnämnden • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 

E-post: barn-ungdomsnamnden@uppsala. se 
www.uppsala.se 


