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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Arbetsutskottet 2019-2022 
Sammanträdesdatum: 2020-05-12 
Anslaget sätts upp: 2020-05-12  Anslaget tas ned: 2020-06-03 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Olivia Gustafsson   

Plats och tid 
Örngrund, kommunhuset, plan 7, 2020-05-12 kl. 09:00-10:15 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), Ordförande   
Anders Karlsson (M)   
Roland Junerud (S)   

Övriga deltagare 
Marlen Terrel (förvaltningschef) 

Paragrafer 
§§ 45-52 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, plan 3, 2020-05-12 kl. 10:30 

Underskrifter 
 
  
Antonella Pirrone (KD)   Roland Junerud 
Ordförande   Justerare 
 
 
Olivia Gustafsson 
Sekreterare   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               
 
 Upprop och anmälan om förhinder 

 
 Val av justerare 

 
  
§ 45 Fastställande av dagordning 

 
§ 46 Utredning av habiliteringsersättning 

 
§ 47 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

 
§ 48 Inställning till skadeståndsanspråk 

 
§ 49 Information om delårsrapport T1 

 
§ 50 Information om utredning av egenavgifter, maxtaxa och avgifter familjerådgivning 

 
§ 51 Övriga informationsärenden 

 
§ 52 Övriga frågor 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Upprop och anmälningar om förhinder 
 
Alla ledamöter är närvarande och arbetsutskottet är fulltaligt. 
 
________________  
 
 

Val av justerare 
 
Roland Junerud (S) utses till justerare. 
Plats och tid för justering bestäms till Örngrund, kommunhuset, plan 3, 2020-05-12, kl. 10:30. 
 
________________  
 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 4 
Arbetsutskottet 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-05-12 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 45/20 

Fastställande av dagordning 
 
Socialnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen enligt utskick. 
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§ 46/20  Dnr SON/2020/0121/000-2 
 
 

Utredning av habiliteringsersättning 
 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att  

1) habiliteringsersättningen fortsatt ska utgå till de personer som omfattas av ersättningen och 
förvaltningen ges i uppdrag att rekvirera det avsedda statsbidraget 
alternativt 

2) habiliteringsersättningen inte längre ska utgå till de personer som omfattas av ersättningen och 
förvaltningen ges i uppdrag att rekvirera det avsedda statsbidraget för de månader som 
utbetalning av habiliteringsersättningen har skett 

Ärendet 
Vid sammanträdet den 28 januari fattade nämnden beslut (§13/20 p 1) om att uppdra till förvaltningen 
att utreda om habiliteringsersättningen för deltagare i daglig verksamhet ska vara kvar, detta mot 
bakgrund av de effektiviseringskrav som förvaltningen står inför. 
 
Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet kan få. 
Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift men är ett sätt att stimulera den 
enskilde att delta i verksamheten. 
  
Idag betalas habiliteringsersättning ut, 10 kr/tim, till 111 brukare som har insatsen daglig verksamhet. 
Habiliteringsersättningen fyller flera funktioner och för många brukare är den mycket viktig.  
 
Socialstyrelsen har infört ett statsbidrag som syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning 
till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska 
betalas utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. Enligt socialstyrelsens fördelningsnyckel kan 
Nynäshamn rekvirera 870 071 kr senast den 1 juni 2020. En förutsättning för att kunna rekvirera 
statsbidraget är att kommunen betalar ut habiliteringsersättning.  
 
Se bilaga.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att  

1) habiliteringsersättningen fortsatt ska utgå till de personer som omfattas av ersättningen och 
förvaltningen ges i uppdrag att rekvirera det avsedda statsbidraget 
alternativt 

2) habiliteringsersättningen inte längre ska utgå till de personer som omfattas av ersättningen och 
förvaltningen ges i uppdrag att rekvirera det avsedda statsbidraget för de månader som 
utbetalning av habiliteringsersättningen har skett 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 
Antonella Pirrone (KD), ordförande yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden att 
besluta att habiliteringsersättningen fortsatt ska utgå till de personer som omfattas av ersättningen och 
förvaltningen ges i uppdrag att rekvirera det avsedda statsbidraget. 
 
Roland Junerud (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  

Proposition 
Ordförande ställer Antonella Pirrones (KD), ordförande, yrkande om fortsatt habiliteringsersättning mot 
avslag och finner att Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden beslutar att 
habiliteringsersättningen fortsatt ska utgå till de personer som omfattas av ersättningen och förvaltningen 
ges i uppdrag att rekvirera det avsedda statsbidraget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0121/000-1 
Bilaga - Utredning habiliteringsersättning.docx 

Skickas till 
Akten 
Funktionshinderområdet  
 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 7 
Arbetsutskottet 2019-2022 
Sammanträdesdatum  2020-05-12 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 47/20  Dnr SON/2020/0031/001-2 
 
 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Socialnämndens arbetsutskott ställer sig positiv till riktlinjen men lämnar ärendet utan ställningstagande 
för att frågor som ställts ska besvaras på nämnden.   

Ärendet 
Tidigare riktlinjer för ekonomiskt bistånd beslutades om av Socialnämnden 2014-08-24. Riktlinjerna för 
ekonomiskt bistånd har nu av förvaltningen uppdaterats med syfte att säkerställa att riktlinjerna följer 
rådande rättsläge.  
 
Större förändringar har gjorts avseende dokumentets struktur och information rörande arbetssätt.  
Endast smärre förändringar har skett rörande bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd. Exempel på 
förändringar rör ekonomiskt bistånd till datorer, pass.  
 
Arbetssätt gällande ersättningstalan enligt 9 kap. 3§ socialtjänstlagen har bilagts riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd. Dessa arbetsuppgifter saknar vi idag resurser för att utföra.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

Yrkanden 
Antonella Pirrone yrkar att Socialnämndens arbetsutskott ställer sig positiv till riktlinjen men lämnar 
ärendet utan ställningstagande för att frågor som ställts ska besvaras på nämnden.  

Proposition 
Ordförande ställer Antonella Pirrones (KD), ordförande, yrkande mot avslag och finner att 
Socialnämndens arbetsutskott ställer sig positiv till riktlinjen men lämnar ärendet utan ställningstagande 
för att frågor som ställts ska besvaras på nämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, SON/2020/0031/001-1 
Bilaga - Riktlinjer för ekonomiskt bistånd.docx 
Bilaga - Bilaga - Riktlinjer för ekonomiskt bistånd.docx 
Bilaga - Tidigare riktlinjer: Riktlinjer+ekonomiskt+bistånd.pdf 

Skickas till 
Akten 
IFO enhetschefer 
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§ 48/20  Dnr SON/2020/0093/000-3 
 
 

Sekretessärende - Inställning till skadeståndsanspråk 
 
 
Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på socialförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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§ 49/20 
 

Information om delårsrapport T1 
 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om arbetet med delårsrapport T1. Ärende kommer att skickas 
ut till AU så fort det är klart. Nämnden kommer att få handlingarna i tid.  
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§ 50/20 
 

Information om utredning av egenavgifter, maxtaxa och 
avgifter familjerådgivning 
 
Marlen Terrell informerar om arbetet med utredning av egenavgifter, maxtaxa och avgifter 
familjerådgivning enligt Socialnämndens beslut om åtgärder. Ärendet kommer att skickas ut till nämnden.  
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§ 51/20 
 

Informationsärenden 
 
Antonella Pirrone (KD) tackar förvaltningen för det arbete som genomförs under covid-19 och Marlen 
Terrell, förvaltningschef, ska ta med hälsningen vidare.  
 
Marlen Terrell, förvaltningschef, informerar om ett ärende efter fråga från ledamot.  
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§ 52/20 
 

Övriga frågor 
 
Det fanns inga övriga frågor. 
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