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Nämnden för hälsa och omsorg 

Timersättning inom ledsagarservice för 2014 

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att anta timersättning 235 kr för ledsagarservice LSS och 225 kr för ledsagarservice enligt 
SoL för 2014 

Sammanfattning 
Enligt förfrågningsunderlaget för ledsagarservice 2013 så ska timersättning fastställas senast i 
december året innan. Nämndens sammanträde i år är först den 19 december. För att utförare 
inom valfrihetssystemet enligt lag om valfrihetssystem ska få rimliga planeringsförutsättning
ar föreslår kontoret att timersättningarna fastställs på novembersammanträdet. 

Kontoret föreslår att ersättningen per timme för ledsagarservice enligt lagen om stöd och ser
vice för vissa funktionshindrade, LSS, blir 235 kr per timme och ledsagarservice enligt social
tjänstlagen blir 225 kr per timme. 

Sammantaget är kontorets uppfattning att föreslagna förändringar av ersättningar ryms inom 
nämnden för hälsa och omsorgs budget för 2014. 

Ärendet 

Timersättningar i kronor ledsagarservice 
ledsagarservice 2009 2012 2013 2014 
LSS 236 kr 241 kr 229 kr 235 kr 
SoL 225 kr 230 kr 219 kr 225 kr 

Ersättningen för 2014 jämfört med 2013 för ledsagarservice enligt LSS höjs med 2,6 procent 
och ersättningen för ledsagarservice enligt SoL höjs med 2,7 procent. Höjningarna motsvarar 
endast kompensation för pris- och löneökningar vilket kontoret beräknat ti l l 2,6 procent 2014. 
Prognoser för 2013 gällande ledsagarservice SoL är 7, 3 mnkr och förslaget till budget för 
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2014 är 7,7 mnki-. Prognos för 2013 gällande ledsagarservice LSS är 7,4 mnkr och förslaget 
til l budget för 2014 är 7,3 mnki-. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
direktör 


