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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Beslutande:

Karl-Erik Olsson (S)
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S)
Håkan Erlandsson (C)
Carl-Göran Svensson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Malin Henriksson tjänstgör för Ingemar Roosberg (L)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)
Maria Linde Strömberg (M)
Håkan Rosenkvist (M)
Laila Lindström tjänstgör för Jan-Olof Kellgren (SD
Fredrik Ramberg (SD)
Margarethe Mûntzing tjänstgör för Hanna Dahl (FI)

Övriga närvarande:

Birgitta Englander (S)
Lennart Månsson (S)
Christl Bengtsson (S)
Mats Bengtsson (C)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Thomas Hansson (MP)
Karin Fellström (M)
Kristina Åhberg (M)
Eje Hellerstedt (V)
Tomas Assarsson (SD)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 271

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Dnr 2015/443

Personalärende
Kommundirektör Diana Olsson meddelar att förvaltningschefen vid
samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, önskar frånträda sin tjänst som
förvaltningschef och återgå till en tjänst som enhetschef inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommundirektören förordar att kommunstyrelsen bifaller Henrik Olssons begäran samt att
en konsult upphandlas för att leda samhällsbyggnadsförvaltningen under 1 år varefter en
tjänst som samhällsbyggnadschef ledigförklaras.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
att bifalla Henrik Olssons begäran att få lämna förvaltningschefstjänsten samt återgå till en
tjänst som enhetschef inom samhällsbyggnadsförvaltningen samt
att uppdra åt kommundirektören att upphandla konsultinsatts under 1 år för att leda
samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
Beslutet expedieras till:
Henrik Olsson
Kommundirektör Diana Olsson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 272

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Dnr 2015/427

Risk- och sårbarhetsanalys för Simrishamns kommun 2015
Ärendebeskrivning
med anledning av nya bestämmelser från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har Simrishamns kommun arbetat fram en Risk- och sårbarhetsanalys.
Analysen utgöra grunden för de handlingsprogram som skall utarbetas.
Risk- och sårbarhetsanalysen skall revideras årligen och förnyas varje mandatperiod.
Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys 2015.
Arbetsutskottets beslut, 2015-11-25, § 382
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
att anta Risk- och sårbarhetsanalys 2015 med den i ärendet bifogade handlingen samt
att översända analysen till Länsstyrelsen i Skåne.
_______
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Thomas Andersson, säkersansvarig

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 273

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Dnr 2015/181

Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden
Ärendebeskrivning
Elevhälsan har genom sin enhetschef, Anna-Pia Vang, till samverkansrådet Barn- och
Familj, som utgör beredningsorgan för ianspråktagande av medel ur sociala
investeringsfonden, gjort en framställning om inrättande v en socionomtjänst för att
förebygga och motverka psykisk ohälsa för barn i åldrarna 1-7 år inom förskolan.
Tjänsten föreslås vara organiserad i Elevhälsans Centrala Stödteam.
Ansökan avser medel för en successiv uppstart under 2016 med specifikt ansvar för
förskolor och föreskoleklass.
Samverkansrådet Barn- och Familj har behandlat framställningen och föreslår
kommunstyrelsen att bifalla projektmedel för 2016 med 500 000 kronor ur sociala
investeringsfonden.
Beslutsunderlag
Anteckningar från Samverkansrådet, 2015-10-12
Skrivelse från Elevhälsan, 2015-10-23
Arbetsutskottets beslut 2015-11-25, § 381
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
att ur sociala investeringsfonden anvisa 500 000 kronor som projektmedel under 2016 för
en tidsbegränsad anställning i enlighet med Elevhälsans framställning.
_______
Beslutet expedieras till:
Samverkansrådet Barn- och Familj

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Kommunstyrelsen

§ 274

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Dnr 2015/377

Taxor 2016 - socialnämnden
Ärendebeskrivning
Beslutet om avgifter för 2016 är uppdelat på tre delar:
 Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
 Dödsboförvaltning
 Taxor och avgifter inom vård och omsorg/LSS
När det gäller den förstnämnda kommer kommundirektörerna i Ystad, Tomelilla, Sjöbo
och Simrishamn att utforma en särskild skrivelse.
Denna skrivelse kommer att behandlas politiskt på ett SÖSK-möte i november 2016.
Denna del av taxan kommer då inte att hinna behandlas av socialnämnden utan gå direkt
till KS.
Enligt budgetanvisningar från KLK skall de taxor etc. som räknas upp enligt KPI inte
räknas upp för 2016.
I övrigt så föreslår socialförvaltningen ingen förändring av taxor/avgifter. Det tillsätts en
förvaltningsövergripande grupp som kommer att utreda självkostnadspriset för måltider.
Denna utredning kommer senare att presenteras för Socialnämnden som underlag för en
eventuell förändring av måltidspriserna.
Habiliteringsersättningens storlek vid deltagande i daglig verksamhet enligt LSS förs också
in i dokumentet. Här finns ett socialnämndsbeslut från 2008 som reglerar storleken. Det
följer rekommendationer från SKL.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse beträffande taxor och avgifter för 2016.
Avgiftsdokument för 2016.
Kommundirektörernas skrivelse beträffande ansöknings- och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen får tillföras ärendet senare i beredningen.
Arbetsutskottets beslut 2015-11-25, § 390.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
att inom socialnämndens verksamhetsområde anta socialnämndens förslag till taxor och
avgifter för vård och omsorg/LSS och dödsboförvaltning för 2016.
Avgifterna enligt Alkohollagstiftningen kommer att hanteras i särskild ordning.

Justerandes sign
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§ 274 forts

Sammanträdesprotokoll
2015-11-30

Dnr 2015/377

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign
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