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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-06-13
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
P'.~ochbd
Stadshuset, kl 08 .30-11.30
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgör ande ersättare

Ewa F Thorstenson (M), ordförande
Kerstin Strandberg (M)
Maria Wennborg (M)
Sture Anderson (Fp)
Eva-Lott Gram (Kd)
Annelie Nils son (S)
Jörgen Fransso n (S)

Gert Franzen (C)
Marie Lindberg Andersson (S)
Roger Krona (S)

Öyriga deltagande

Nils Appelblom (V), insynsplats
Lena Haagman (Mp), insynsplats
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef
Hannele Nikula Raneryd, enhetschef Hemvården § 12
Kerstin Lundgren, enhetschef Hemvården § 12
Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens ordförande
Ann-Marie Fredriksson, revisor

Utses att justera

Annelie N il sson (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset

~:!1l2 -08 - 20

Underskrifter
Paragrafer
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Justerare

Annelie N il sson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens omvårdnad sutskott

Sammanträdesdatum

2012-06-13

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protoKollet

Underskrift

2012-08 - 21
Kommunstyrel sens kansli
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Annica Carter

Datum för
anslags nedtagande
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantradesdatum

20 12-06-13

Kom mlInst yrclscns omvå,"dnadslltskott

Ou § 12
Dagordning

Ärendet "Lex Sarah rapport och utred ning (2012-276)" utgår från dagordningen
och åte rkomm er på nästa sammanträd e.

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantradesdatum

20 12-06 -1 3
Komm IIl1styrclscns omvånllladslltsl<ott
Ou § 13
Informationsärenden

- Förslag till " Projekt ny hemvård i Hjo kommun"
Hanll ele Nikula Ranelyd och Kerstin Lundgren, enhetschefer Hemvården
-Ekonomisk uppföljning för vård och omsorg t o m april
-Uppfölj ning av verksamhetsmått
- Plan för införande av vä rdi ghetsgarant ier i vård och omsorg
- Lex Sarah rapport och utredning (2012-276)
- Inbjudan til l invigning av Nya Kortebo
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammarltradesdatum

20 12-06-1 3

Kommunstyrclscns omvå rdnadsutskott

Ou § 14

Anmä lni ngsärenden
-Minnesa nteckningar VSG 20 12-02-20 och 20 12-03-26
-Socialstyrelsens beslut om statsbidrag för omvå rdnads lyftet 20 12

Justerand es Signatur

~

Utdragsbestyrkande
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