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2008-01-28

Hälso- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 – 19.00

Beslutande

Karlsson, Gunilla (s) ordförande
Wilhelmsson, Anders (s)
Axelsson, Bodil (fp)
Berglund, Tony (s)
Andersson, Annika (s)
Petersson, Monika (m)
Hassel, Göran (m)
Söderqvist, Carina (c)
Kristina, Arvidsson (c)
Åkerman, Lizette (s)

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Iona, Cimpoeru (s)
Niles, Lennart (m)

Abrahamsson, Gunilla, chef hälso- och omsorgsförvaltningen
Tomic, Jasna, nämndssekreterare
Jönsson, Jonas, områdeschef § 1

Justering
Plats och tid

Hälso- och omsorgsförvaltningen 2008-01-31

Justerade paragrafer

1-2

Underskrifter
Sekreterare

...................................................................................
Jasna Tomic

Ordförande

...................................................................................
Gunilla Karlsson

Justerare

............................................................................................................................................................
Göran Hassel
Kristina Arvidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hälso- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-01-28

Datum då anslaget sätts upp

2008-02-04

Datum då anslaget tas ner

2008-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Hälso- och omsorgsförvaltningens arkiv

Underskrift
……………………………………………………………….
Jasna Tomic

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och omsorgsnämnden

2008-01-28

HON § 1

2008-218

Förslag till organisationsförändring inom enhet ”Individ och Familj”
vid Hälso- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschefen Gunilla Abrahamsson tillsammans med områdeschef
Jonas Jönsson informerar om förslag till organisationsförändring inom enhet
”Individ och Familj” vid Hälso- och omsorgsförvaltningen.
På uppdrag från förvaltningschef och förvaltning har ett förslag till organisationsförändring inom enheten gjorts.
Anledning till behov av översyn av organisationen är den stora bredd inom
vilka enhetens verksamheter arbetar. Enheter omfattar idag sex skilda verksamheter och därtill ett flertal funktioner för verkställighet och nystartade
projekt.
För att möjliggöra ett arbete med hållbarhet och kvalité för chef, arbetstagare
och klienter inom enhet Individ och Familj föreslår förvaltningen följande
förändringar inom organisationen:



Individ och Familj delas i två enheter. Individ och Familj / Socialpsykiatri samt Individ och Familj / Öppenvård.
De två enheterna får varsin områdeschef. Områdescheferna är direkt underställda förvaltningschefen.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att anställa ytterligare en chef snarast
och att finansieringen sker inom ramar och förvaltningschefen fick i uppdrag
att ytterligare beskriva områdeschefernas respektive ansvarsområde och inriktning vad gäller utveckling, utvärdering och uppföljning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och omsorgsnämnden

2008-01-28

HON § 2

2008-221

Tilldelningsbeslut enligt LOU, beslut om antagande av leverantör avseende IT- stöd för samordnad vårdplanering
Förvaltningenschef Gunilla Abrahamsson informerar om tilldelningsbeslut
enligt LOU, beslut om antagande av leverantör avseende IT- stöd för samordnad vårdplanering.
Beslutet avser upphandlingen av IT- stöd för samordnad vårdplanering,
MA/060345 som Regionen Skåne genomfört i samverkan med kommuner.
Upphandlingen har genomförts i enlighet med Lagen om offentlig upphandling
(19921528) som en förhandlad upphandling.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

