Mötesbok: Arbetsutskottet 2020

Arbetsutskottet 2019-2022
Datum: 2020-05-12
Plats: Örngrund
Kommentar:

Dagordning
Kallelse
KallelseArbetsutskottet 2019-20222020-05-12

3

Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
Fastställande av dagordning
Beslutspunkter
46/20 Utredning av habiliteringsersättning

5

47/20 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

7

Sekretessärende - Inställning till ersättningsanspråk
Information om delårsrapport tertial 1
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Datum
2020-05-03

Arbetsutskottet 2019-2022 kallas till sammanträde
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Anders Karlsson (M)
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Noomi Hertzberg-Öberg (KD)
Helena Göransson (L)
Ulla Johansson (S)

Sida 1

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Sida 2

Datum
2020-05-03

Dagordning 2020-05-12
Ärende
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare

§ 45

Fastställande av dagordning

§ 46

Utredning av habiliteringsersättningen

§ 47

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

§ 48

Sekretessärende - Inställning till ersättningsanspråk

§ 49

Information om delårsrapport tertial 1

§ 50

Information om utredning av maxtaxa, egenavgifter och avgift
familjerådgivning

§ 51

Informationsärenden

§ 52

Övriga frågor

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-05-05

Sida 1

Vår beteckning
SON/2020/0121/000-1

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Sofia Stenman
E-post: sofia.stenman@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämnden

Utredning habiliteringsersättning
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

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.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

Beslutsunderlag
Utredning habiliteringsersättning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-05-05

Skickas till
Akten
Funktionshinderområdet

Vår beteckning
SON/2020/0121/000-1

Sida 2

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-05-05

Sida 1

Vår beteckning
SON/2020/0031/001-1

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Ann-Charlotte Jalakas
E-post: ann-charlotte.jalakas@nynashamn.se

Beslutsinstans
Socialnämnden

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

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.

_______________________
Marlen Terrell
Förvaltningschef

Beslutsunderlag
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Bilaga – Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Tidigare riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Skickas till
Akten
IFO enhetschefer

______________________
Annette Ritari
Avdelningschef

Socialnämndens arbetsutskott
12 maj 2020

MMO

§ 48

Sekretessärende – Inställning till ersättningsanspråk
Ärendet omfattas av sekretess. Förvaltningen gör bedömningen att tjänsteutlåtandet inte ska
publiceras på hemsidan med hänsyn till ärendets karaktär.

