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§ 213

Information och överläggningar
A/ Information lämnas att avtal för Spädbarnsgruppen kommer hanteras på socialnämndens
sammanträde 2020-06-16.
B/ Nuläge Covid -19
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§ 214 2019.150 SN

Delegationsordning 2020
Ärendebeskrivning
En översyn av delegationsordningen har gjorts inför halvårsskiftet 2020. Några justeringar
föreslås i nuvarande delegationsordning.
Kommunstyrelsen antog, KS 2020-04-14, § 64, reviderad delegationsordning för
kommunstyrelsen. Rätten att besluta om nyanställningar och fastställande av lön för
anställda inom ramen för bemanningsenhetens uppdrag flyttades från kommunstyrelsen till
lönechef och HR-partner med HR-strateg som ersättare. Anledningen är ett mer
ändamålsenligt och effektivt beslutsfattande i anställningsärenden som rör framförallt
timavlönad personal. HR-enhetens och bemanningsenhetens uppdrag är sedan tidigare att
stötta förvaltningarna med att rekrytera personal som anställs viss tid eller för visst uppdrag.
Skillnaden gentemot tidigare är att HR-avdelningen numera också kan fatta beslut om själva
anställningsavtalet, vilket bör leda till mindre administration för förvaltningarna. Samma
förändring som kommunstyrelsen beslutat om, föreslås i socialnämndens reviderade
delegationsordning.
Förtydligande föreslås vad gäller tecknande av avtal. Nämnden föreslås ingå
samverkansavtal med annan nämnd, medan tecknande av övriga avtal är delegerade till
förvaltningschef.
Beslut om en del ersättningar till familjehem och kontaktperson/kontaktfamilj föreslås ligga på
en högre delegationsnivå.
Avsnittet om Ensamkommande barn är inaktuellt och föreslås utgå.
Nuvarande delegationsordning med rödmarkerade föreslagna justeringar bifogas.
Den reviderade delegationsordningen föreslås att gälla från och med 2020-07-01.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden
Socialnämnden beslutar att reviderad delegationsordning gäller från och med 2020-07-01.
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§ 215 2020.041 SN

Avtal ungdomsmottagningen
Ärendebeskrivning
Ett nytt avtal med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende Ungdomsmottagningen
har tagits fram. Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett
komplement till övrig hälso-och sjukvård och till kommunens förebyggande arbete.
Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 24 år. Mottagningen arbetar
med hälsofrågor som kan hänföras till ungdomstiden och en förberedelse till vuxenlivet.
Kommunen ska enligt avtal finansiera 24 % av den totala kostnaden under 2021 och 25 % av
den totala kostnaden för 2022.
Förvaltningens yttrande
Den nuvarande avtalet upphör att gälla 2020-12-31 och Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden har nu tagit fram ett nytt avtal för perioden 2021-01-01 - 2022-12-31.
Avtalet avser verksamheten vid Ungdomsmottagningen i Alingsås kommun och har som
syfte att beskriva inriktning, gemensamma utgångspunkter, åtaganden, organisation för
ungdomsmottagningen samt den ekonomiska fördelningen mellan Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun.
Vidare syftar avtalet att säkerställa att parterna har kontinuerlig dialog under avtalstiden.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden ger ordförande i uppdrag att teckna avtal med Regionen enligt förslaget.

Beslut
Arbetsutskottets beslut
Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter beslutet till socialnämndens sammanträde 202006-16 samt beslutar att tjänsteskrivelsen görs om för att förtydliga vissa delar.
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§ 216 2020.043 SN

Brandskyddsrapport 2019
Ärendebeskrivning
Socialnämnden fastställd reviderade Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
2018-04-17, § 45. Enligt riktlinjerna ska en årlig rapport om det organisatoriska brandskyddet
sammanställas och förslag på eventuella förbättringar presenteras. Rapporten ska lämnas till
förvaltningschef, skyddskommitté (FSG) och nämnd.
Uppföljning av 2019 års brandskyddsarbete har gjorts genom att ett antal frågor lämnats till
brandskyddsombuden i verksamheterna. Svaren redovisas i rapporten.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner brandskyddsrapport 2019.

Beslut
Arbetsutskottets beslut
Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter beslutet till socialnämndens sammanträde 202006-16.
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